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Vnitřní řád tě}ocvičny 7-S e MS Andělská í{ora
Každý uživatel těIocvičny je povinen dodržovat tato pravidla

. před rlstupetn do budor,), si i,ádrrě očistit obuv
e přezouvat se v pr'ední částj šaten (u laviček) a nevstupovat ve venkovní obuvi do

jiných prostor
r používat vhodr-rou cvičebtlí obuv utčenou do ha] a vlrodný cvičební úbor
* dodr,žovat všechn}, zásady a pravidla BOZ,P
e nepoužívat tělocvičného nář,adí a r-láčir'í \/ l,ozpoflt s bezpečnostními př"edpis1,

(sukování lan, použír,ání neoznačených laviček plo cvičení, apod.)
c nepoužívat tělocvičné nái'adí a náčiní k jinýrrr úče]ůrn, než pro ktelé.|sou určen1,

(l<opání do voleibalor,Ýc]r či basketb2]6yých rníčů, používání florbalor,ých brallek
na fotbai, atd.)

* chránit a nepoškozovat tě]ocvičné nářadí a náčirrí a rrešl<erý ostatní rnajetek
v budorrě tělocvičn),

* jal<éko]iv zár,ady na bi-rdorrě a jeiím t,t,bavellí neprodler-rě hlásit vedení školy nebo
správci tělocvičn1,

c ttr,ést do půr,odního stavu, příp. í-rnančně uhradit způsober-rou škodu či ztr,átu na
zařízení nebo vybavení tě]ocvičny

e netzstuporlat do nářad'o\/n)/ a učiteIs]<é]ro kabirretu
o nežvýkat, nekouř-it a neužír,at návykor,é ]átk}, 1l prostorách tělocviČny
. nekot,tzulnovat jíd1o a pití l, sá]e
6 ne]Ianipulovat s oter,,ř,enýtll oiltlětn a jinýnri rrebezpečnýrni 1átkami
G nemanipulovat sr,ér,olně s cvičebrlínr rrářadíln popř. zaŤízením tělocvičny

(rozvodová deska, prograllátorv topení, ústředna ,..)

" při použír,ání sociá]níin zai,ízellí dbát h,vgienických zásad, všude udržovat čistottl
a pořádek, šetr'it vodou a elektrickýrn prouder.r

c při odclrodu z tělocvičrry uP1l'i' porržité tčiocrličné nářadí a náčiní zpět r-ra sr,é

místo, zkontrolovat uzar,ření r,šech l,odovodních ]<ohoutků, zl-rasriutí světel a

uzarrření oken
§ nouzového východu používat pouze v pi,ípadě havarijní situace (požár atd,)
o Po dobu případrrých rnimor'ádných opati,er-rí platí pravid]a dle aktuá]níh o naŤízení

vlády.
o Tato pravidla platí i pro osoby, které si tělocl,ičr-ru pronajaly
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