Základná škola, Školská 526/53, 972 51 Handlová

P R E V Á D Z K O V Ý P O R I A D OK
telocvične, športových ihrísk a šatní
Využitie:
- vyučovacie hodiny povinnej telesnej výchovy na 1.st., telesnej a športovej výchovy na
2.st. a športovej prípravy pre žiakov športových tried,
- športovo – záujmová činnosť v rámci záujmových krúžkov,
- príprava nadaných žiakov na športové súťaže,
- pravidelné a príležitostné športové aktivity.
Priestory využívajú:
- Základná škola, Školská 526/53 Handlová
- Futbalový klub FC Baník Horná Nitra
- Fyzické a právnické osoby, ktoré majú so školou uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových
priestorov.
Pokyny pre nájomníkov

1. Vstup do priestorov telocvične majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú
užívaciu hodinu. Za účasť oprávnených športovcov zodpovedá vyučujúci, resp.
fyzická osoba, uvedená v zmluve o nájme.
2. Užívatelia telocvične môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených spolu so
zodpovedným vedúcim maximálne 15 minút pred prideleným užívacím časom a musia
ich opustiť do 30 min. od jeho skončenia.
3. Žiaci prichádzajú do šatne len v sprievode učiteľa alebo vedúceho útvaru.
4. Za disciplínu, organizovanie činnosti v telocvični je zodpovedný vedúci alebo
vedúci útvaru.
5. Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou.
6. Všetky poruchy a škody treba hlásiť školníkovi, príp. riaditeľke školy.
7. Pri odchode z miestností treba skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, zatvoriť
okná v šatniach, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch a
vrátiť lavičky na určené miesta.
Je zakázané:
1. do telocvične vodiť psov,
2. vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,
3. vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov),
4. nosiť jedlo, pitie a žuvačky.
5. V priestoroch objektu telocvične je prísny zákaz fajčiť.
Prevádzkovateľ telocvične si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto prevádzkovom
poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky. Porušovanie prevádzkového poriadku
telocvične môže mať za následok predčasné ukončenie platnosti zmluvy o nájme.

V Handlovej 3.9.2012

Mgr. Pogádlová Ľudmila, riaditeľka školy

