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PROVOZNÍ ŘÁD RELAXAČNÍHO SÁLU 

 

1. Na všechny formy výuky tělesné výchovy musí mít žáci vhodnou cvičební či sportovní výstroj. 

2. Na specifické formy tělesné výchovy či školního sportu musí mít kromě výše uvedené výstroje ještě 

speciální ochranné vybavení – tj. chrániče končetin, trupu, hlavy a krku (rukavice, helma, chrániče 

kloubů apod.). 

3. Žáci nevstupují do relaxačního sálu sami. Při jejich vstupu musí být vždy přítomen vyučující. 

4. Před zahájením výuky provede učitel kontrolu nářadí a vybavení sálu. Předměty, které by mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví žáků, poškozené nářadí apod. označí nebo odstraní tak, aby 

nemohlo být zdrojem zranění. Závady oznámí v kanceláři školy. 

5. Zjistí-li žák v průběhu cvičení závadu na zařízení nebo nářadí, okamžitě je přestane užívat a oznámí 

závadu učiteli. 

6. Žáci jsou povinni řídit se při sportovní činnosti zásadně pokyny pedagoga. Bez jeho pokynu, svolení 

nesmí cvičit na nářadí nebo s nářadím či náčiním. 

7. Po ukončení cvičení nebo vyučovací hodiny musí být nářadí a náčiní řádně uloženo a zabezpečeno 

tak, aby nemohlo být zdrojem úrazu, ohrožení bezpečnosti a zdraví. 

8. Pro výuku a cvičení je zakázáno užívat zařízení, nářadí a náčiní, které není pro tuto činnost určeno a 

řádně odzkoušeno. 

9. Před započetím sportovní činnosti mají žáci povinnost si šperky, ozdoby (řetízky, prsteny, atd.) 

odložit do kabinetu pedagoga. 

10. Žáci mají povinnost neprodleně hlásit zdravotní indispozice nebo úraz. 

11. Žákům je zakázáno: 

a) opravovat nebo upravovat zařízení nebo nářadí relaxačního sálu, 

b) nosit a konzumovat v sále jídlo, odkládat tekutiny v rozbitných nebo nezajištěných obalech, 

c) vystupovat nebo sedat si na topidla AKU kamen a parapety oken, 

d) cvičit na nářadí nebo s nářadím bez pokynu a dohledu učitele. 

12. Po skončení výuky odchází pedagog z místnosti jako poslední. Zkontroluje uložení a zajištění nářadí, 

vypnutí veškerých el. spotřebičů od zdrojů proudu. Zajistí řádné uzavření oken a dveří. 
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