
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK TELOCVIČNE A ŠPORTOVÉHO AREÁLU
ZŠ Holubyho 15, Piešťany

1. Plochy : 2.   Maxim. počet cvičencov 
:
telocvičňa – 28 x 15m = 420m2 105
multifunkčné ihrisko – 26 x 14m = 364m2   91
basketbalové ihrisko – 30 x 20m = 600m2 150
atletický areál - dráha 240m, sektor na skok do

        diaľky, sektor na hody
futbalové ihrisko – 55 x 30m = 1 650m2 412  

2.    Na začiatku každého školského roka/obvykle v auguste/  škola zabezpečí 
revíziu všetkých telocvičných a športových zariadení. V prípade potreby aj 
odstránenie prípadných závad alebo porúch. 
3.   Žiaci sú povinný dodržiavať nasledovné pokyny :

• Presúvajú sa do priestorov telocvične disciplinovane.
• Nosiť na povinnú tv a záujmovú mimovyučovaciu činnosť primerané 

športové oblečenie a obuv (čistú, ktorá nezanecháva na podlahe šmuhy).
• Cenné veci hromadne odovzdajú do kabinetu tv.
• Vstupujú do priestorov telocvične len pod dozorom vyučujúceho.
• Nešplhajú bez dozoru vyučujúceho na žiadne náradie a zariadenie 

telocvične a športového areálu.
• Dodržiavajú pokyny vyučujúceho. Vyučujúci je povinný pred každým 

cvičením upozorniť na riziká cvičenia a vysvetliť zásady bezpečného 
správania sa a konania.

• Akýkoľvek úraz okamžite hlásia vyučujúcemu.
• Po skončení cvičenia uložiť náradie na určené miesto.
• Nepoškodzujú zariadenie telocvične a športového areálu. V prípade 

úmyselného poškodenia žiak škodu uhradí.
• Po skončení vyuč. hodiny prejdú do šatní, vykonajú osobnú hygienu, 

prezlečú sa a čakajú na vyučujúceho.
• Dodržiavať v priestoroch telocvične, šatní, spŕch, toaliet i celého 

športového areálu čistotu, poriadok a zásady hygieny.
• Priestory telocvične opúšťajú pod dozorom vyučujúceho.
• V priestoroch telocvične a celého športového areálu je zakázané fajčiť, 

používať alkoholické nápoje a iné návykové látky, manipulovať 
s otvoreným ohňom, používať mobil, pohybovať sa na kolobežkách, 
bicykloch, korčuliach. V telocvični naviac nepoužívať stravu a nápoje.

• Nevstupujú do technologických priestorov a nepribližujú sa k technolog. 
zariadeniam telocvične a športového areálu. 

 4.   Upratovanie a čistenie telocvične, šatní, spŕch, toaliet a ďalších priestorov, 
miestností zabezpečujú prevádzkoví zamestnanci školy,  upratovačky resp. 
školník. Cvičebný  priestor- palubovka sa upratuje a čistí dva krát za deň- a to 
ráno pred vyučovaním a v neskorých poobedňajších hodinách podľa rozvrhu 
prenájmu. Šatne, sprchy a umyváreň sa čistia jeden krát za deň a v prípade 
potreby aj dva krát podľa rozvrhu. Sprchy, umyváreň a toalety sa dezinfikujú 
spolu s čistením každý deň pridaním roztoku SAVO. Jeden krát za rok sa čistia 
výhrevné telesá- radiátory spolu s priestorom, kde sú uložené. Drevený obklad 
a steny sa povysávajú a čistia na sucho dva krát do roka. Okná spolu 
s ochranným pletivom taktiež dva krát za rok. Ďalšie miestnosti telocvične t. z. 
sklady a nevyužité priestory sa čistia minimálne dva krát za rok. Kabinet TSV sa 
čistí a umýva tri krát za týždeň a to len počas školského roku.  



5.   V prípade mimoriadnych situácií sa vykonávajú činnosti podľa 
Prevádzkového poriadku školy, Plánu činností v mimoriadnych situáciách, 
pokynov PO hliadky a vedenia školy.

6.   Tiesňové linky : záchranná zdravotnícka služba 155
pohotovostná lekárska služba 112
hasiči 150
polícia 158

Piešťany, 05.09.2013
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