
Vnútorný poriadok 
telovýchovných priestorov 

 
 
 

Žiaci sú povinní: 
 
1. Pred začatím hodiny žiaci čakajú vyučujúceho v šatni. Svoje osobné veci udržujú 

v poriadku.  
2. Do telovýchovných priestorov vstupujú len za prítomnosti vyučujúceho, v telovýchovnej 

obuvi bez čiernej podrážky a predpísanom úbore. Oslobodení a necvičiaci žiaci v civilnom 
oblečení a v prezuvkách. 

3. Na hodiny telesnej výchovy nosia hygienické potreby (ručník, mydlo a elastický obväz). 
4. Cvičebný úbor používaný na hodiny telesnej výchovy nemôže byť nahradzovaný bežne 

používanou bielizňou. 
5. Počas vyučovania dbajú na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť svojich spolužiakov a riadia 

sa podľa pokynov vyučujúceho. Dievčatá majú zopnuté vlasy. Všetky predmety, ktoré by 
pri cvičení prekážali, alebo mohli spôsobiť úraz (retiazky, prstene) a cenné veci pred 
začatím hodiny odložia na vopred určené miesto. Bez povolenia vyučujúceho nesmú 
vstupovať do telovýchovných priestorov, a bez oznámenia vyučujúcemu odchádzať 
z hodiny. Zakazuje sa zdržiavať na oknách a vykláňať sa z nich. 

6. Na osobnú hygienu používať umyvárku pri telocvični. 
7. Počas vyučovania vykonávajú iba činnosti určené vyučujúcim. Všetky zistené závady na 

náradiach a zariadeniach v telovýchovných priestoroch hlásia vyučujúcemu. 
8. Používanie mobilných telefónov počas výučby je zakázané. 
9. Žiaci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu cvičiť  (po chorobe, po úraze) bez vyzvania 

predložia vyučujúcemu lekárske potvrdenie, počas celej hodiny sledujú vyučovanie, resp. 
vykonávajú  činnosti podľa pokynov učiteľa. 

10. Žiaci sú povinní ihneď ohlásiť vyučujúcemu (dozorkonajúcemu) každý úraz, ktorý sa im 
stal počas cvičenia na hodinách TV a iných športových podujatiach organizovaných 
školou v telovýchovných priestoroch školy. 

11. Žiakom sa zakazuje vyskakovať a vešať na obruče a siete basketbalových košov 
a konštrukcie hádzanárskych bránok, chodiť po zábradlí na dvore budovy č. 2 a ohrozovať 
zdravie hádzaním predmetov (kamene, asfalt a pod.) v priestore školského dvora. 

12. Zásady pri cvičení v posilňovni: 
- na stanovištiach tlaky s obojručnou činkou a drepy s činkou cvičiť vždy vo dvojici. 

druhý cvičenec dáva dopomoc a záchranu 
- nenakláňať nakladené činky 
- zakazuje sa svojvoľne presúvať náradie; účasti posilňovacích strojov (poistky, 

závlačky) musia ostať na strojoch; premiestňujú sa iba pri zmene režimu cvičenia 
- po cvičení uložiť náčinie a príslušenstvo strojov na svoje miesto 
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