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Prevádzkový poriadok  
telocvične  

pri Základnej škole Turzovka – Bukovina 305 

 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok   je vypracovaný v zmysle § 22 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z 

o ochrane podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a §6 Vyhlášky 525/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách 

na telovýchovno - športové zariadenia 

 

 

Schválené RÚVZ v Čadci dňa 04.10.2017 

 

Číslo rozhodnutia: RH- 1843/17 

 
 



Čl. 1 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa  zariadenia  

  

Názov:                           Základná škola 

Adresa:                         Turzovka – Bukovina 305 

IČO:                              37812467 

DIČ:       2021671344 

Telefonický kontakt:   041 43 52 502 

Zriaďovateľ:         Mesto Turzovka, Jašíkova 178 

Právna forma:          rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou  

Email:       zsturzovka@gmail.com 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Terézia Šupolová 

Druh zariadenia:         základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 

 

Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Každý užívateľ je povinný sa s týmto prevádzkovým poriadkom oboznámiť a bez výnimky 

ho dodržiavať. 

2. Telocvičňa slúži na zabezpečenie vyučovania povinnej telesnej výchovy pre žiakov ZŠ 

Turzovka a pre fyzické a  právnické osoby, ktoré majú so ZŠ uzatvorenú zmluvu o prenájme 

nebytových priestorov s písomným súhlasom zriaďovateľa.  

3. V telocvični sa môžu prevádzať len činnosti, na ktoré je určená. 

 

 

Čl. 3  

Druh a spôsob poskytovania služieb 

 

1. Telocvičňa pri základnej škole sa využíva na vyučovanie telesnej a športovej výchovy ako 

súčasť výchovno-vzdelávacej  činnosti školy. 

2. V mimovyučovacom čase a cez víkendy na telesnú výchovu a šport iných organizácii 

a fyzických osôb. Táto činnosť sa vykonáva na základe zmluvných vzťahov. Za 

telovýchovno-športovú činnosť zodpovedá subjekt, ktorý má platnú zmluvy a za podmienok 

ustanovených v prevádzkovom poriadku.  

3. V telocvični sa nesmú vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s telovýchovnými a športovými 

aktivitami.  

 

Čl. 4 

Dispozičné riešenie zariadenia 

 

1. Telocvičňa je umiestnená ako samostatný pavilón v areáli školy. 

2. Celková plocha telocvične určená na cvičenie je vo výmere 395 m2. 



3. Na cvičenie je určená ďalšia miestnosť – zrkadlovka – s celkovou plochou 45,74 m2. 

4. V priestoroch telocvične sa nachádza náraďovňa na uskladnenie telocvičného náradia, ktorá 

má celkovú plochu 18,68 m2 a kabinet pre učiteľov s rovnakou plochou. 

5. Pre učiteľov slúži aj ďalší kabinet a sklad, ktoré sa nachádzajú v blízkosti šatní. 

6. Na prezliekanie slúžia 2 šatne, osobitne pre chlapcov a dievčatá. Ku každej šatni patrí 

umyváreň s 3-ma sprchovými hlavicami a 1 kabínka WC. V chlapčenskej šatni sú 3 

umývadlá a 2 pisoáre, v dievčenskej šatni sú 4 umývadlá. 

7. Vonkajšie priestory určené na cvičenie a aktívny pohyb: 

multifunkčné ihrisko s povrchom POLYTAN 

 školský dvor 

 detské ihrisko pre deti ŠKD s 2 hojdačkami a detským hradom so šmýkačkou. 

 
 

Čl. 5 

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov 

zariadenia 

 

1. Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede, v dvojiciach. 

2. Do telocvične odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho. 

3. Počas vyučovania sa vyučujúci nesmie vzdialiť z cvičiska, žiaci nesmú v žiadnom 

prípade zostať bez dozoru. 

4. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí zásadne príslušný vyučujúci. Kľúč 

nesmie poskytnúť tretej osobe. 

5. Vstup do telocvične je povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore 

a vhodnej obuvi. 

6. Je zakázané mať obuv, ktorá má štuple, kovové časti, hroty alebo zanecháva šmuhy na 

podlahe. 

7. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci.  

8. Žiaci majú zakázaný vstup do kabinetov a náraďovne. 

9. Pri telovýchovnom procese majú žiaci určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez 

povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú používať  náradie,  ktoré nesúvisí s ich činnosť, 

aby neprišlo k úrazu. 

10. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú 

potrebné k danej činnosti, zachádzajú s nimi opatrne a prípadné poškodenie oznámia 

ihneď vyučujúcemu. 

11. Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich 

bezpodmienečne dodržiavať. 

12. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť. 

13. Všetky presuny na cvičisko robia žiaci pod vedením vyučujúceho, pri dodržiavaní 

bezpečnostných predpisov. 

14. Telovýchovné náčinie po skončení činnosti odovzdajú určení žiaci vyučujúcemu.   

15. K osobnej hygiene využívajú žiaci svoj uterák a mydlo a v umyvárni dbajú na svoju 

bezpečnosť. Sprchovať sa môžu iba s vedomím  vyučujúceho. 

16. Pri odchode z telocvične vyučujúci uzamkne telocvičňu. 

17. Žiaci odchádzajú z telocvične disciplinovane pod vedením príslušného vyučujúceho. 

18. Žiaci oslobodení od vyučovania TV sa  nemusia na základe rozhodnutia riaditeľky školy 

a súhlasom zákonného zástupcu  zúčastniť vyučovacej hodiny TV, ak je táto v rozvrhu 

zaradená ako prvá alebo posledná. V prípade, že je hodina zaradená inak, oslobodený 

žiak sa zúčastňuje vyučovacej hodiny a plní úlohy, ktorými ho poveril vyučujúci. 



19. Žiaci krátkodobo oslobodení od vyučovania TV (po nemoci) musia predložiť 

vyučujúcemu doklad od lekára. 

20. Pri plaveckom a lyžiarskom výcviku  sa žiaci riadia pokynmi inštruktorov a vedúceho 

kurzu, dôsledne dodržiavajú všetky smernice a BOZP, s ktorými boli oboznámení na 

prípravných stretnutiach. Výcviku sa môžu zúčastniť len na základe súhlasu zákonného 

zástupcu a potvrdenia lekára o zdravotnom stave. 

21. Telocvičňa sa môže používať len podľa rozvrhu a rozpisu krúžkovej činnosti. 

22. Elektrické zariadenia môže obsluhovať iba vyučujúci. 

23. Je zakázané v celom objekte manipulovať: 

- s otvoreným ohňom 

- fajčiť, požívať stravu a nápoje 

- vodiť psov 

- vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku 

24. Za bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré využívajú telocvičňu na základe nájomnej zmluvy 

zodpovedá vedúci organizácie, ktorá zmluvu podpísala a zodpovedný vedúci, ktorý je 

fyzicky prítomný počas telovýchovnej činnosti podľa nájomnej zmluvy. 

25. Nájomca telocvične je povinný dodržiavať čas prenájmu uvedený v zmluve a zdržať sa 

akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k poškodeniu zdravia účastníkov, poškodeniu na 

zariadení telocvične alebo iného majetku nájomcu. 

26. Všetky poruchy a škody, ktoré vznikli v čase nájmu ihneď hlásiť správcovi telocvične. 

27. Pri odchode je  nájomca povinný skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť 

všetky vodovodné kohútiky a okná. 

28. V celom objekte je nájomca povinný udržiavať poriadok a čistotu. Platí prísny zákaz 

fajčenia v celom areáli školy. 

 

Čl. 6 

Spôsob a frekvencia upratovania 

 

1. Čistotu telocvične zabezpečuje upratovačka a správca zariadenia. Zverené priestory 

udržujú v poriadku a čistote tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť žiakov 

a zamestnancov, resp. iných osôb zdržujúcich sa v objekte. 

2. Denne sa upratujú navlhko s čistiacim prostriedkom podlahy v celom objekte telocvične 

vrátane šatní a sociálnych zariadení. navlhko s čistiacim prostriedkom sa denne čistia 

umývadlá, sprchy, kľučky, WC misy, pisoáre a odpadkové koše, ktoré sa pravidelne 

dezinfikujú. Ochranná dezinfekcia sa robí chlórovým dezinfekčným prostriedkom 

(Savo, Chloramín), ktorý sa nariedi na účinnú koncentráciu (2%). 

3. Týždenne sa navlhko umývajú s pomocou čistiacich prostriedkov obkladačky, dvere, 

parapety okien, vykurovacie telesá. 

4. Mesačne sa navlhko umývajú s pomocou čistiacich prostriedkov olejové nátery stien. 

5. Polročne sa umývajú okná. 

6. Raz ročne sa umývajú svetlá.  

7. Maľovanie priestorov sa uskutočňuje každé 3 roky, znečistenie okamžite. 

8. Osvetľovacie telesá a okná sú zabezpečené ochrannými mriežkami, otváranie okien pre 

vetranie je ovládané z podlahy. 

9. Teplota je zabezpečená v zmysle platnej vyhlášky 

 

 

 

 

 



Čl. 7 

Prevádzkové hodiny 

 

Pondelok - piatok 

      8,00 – 13,20 vyučovanie telesnej výchovy podľa rozvrhu 

      13,30 – 20,00 záujmová telesná výchova podľa rozvrhu krúžkov (nájomné zmluvy) 

 

      Sobota – nedeľa 

      8,00 – 20,00 záujmová telesná výchova podľa rozvrhu krúžkov (nájomné zmluvy) 

 
  

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Prevádzkový poriadok telocvične bol prerokovaný na pracovnej porade 21.09.2017 

2. Tento prevádzkový poriadok vstupuje do platnosti dňa 22.09.2017 

Telefónne kontakty na záchranné zložky: 

112 – Integrovaný záchranný systém SOS 

150 – Hasičská a záchranná služba, Ohlasovňa požiarov 

155 – Rýchla lekárska pomoc 

158 – Polícia 

 

V Turzovke 13.09.2017 

       ............................................... 

 Mgr. Terézia Šupolová 

    riaditeľka ZŠ 

 

 


