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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  

 

 

1.    Řád tělocvičny     2 

2. Řád školní dílny     3 

3. Řád učebny VPT     4 

4. Řád učebny F – CH     5 

5. Řád přípravny chemie    6 

6. Řád cvičné kuchyňky     7 

7. Řád učebny výtvarné výchovy   8 

8. Řád venkovního sportovního hřiště   9 

9. Pokyn k plavecké výuce    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola ****, příspěvková organizace 

Organizační řád školy – součást: 14:"Řády odborných učeben"                  strana 2 z počtu 12 

Řád tělocvičny 
 

 
1. Žáci vstupují do tělocvičny a šaten pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem 

vyučujícího. Žáci, kteří v hodině necvičí (jsou z cvičení částečně nebo úplně uvolněni 
nebo jsou momentálně indisponováni), se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními 
zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny, nebo okamžitě 
při jejich vzniku. Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné uvolnění z tělesné výchovy, 
si sami zařídí lékařské vyšetření a předloží vyučujícímu doporučení registrujícího 
praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře o osvobození. 
Do rozhodnutí ředitele školy o uvolnění se účastní výuky v plném rozsahu a bez úlev. 

 
2. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného 

oblečení a obutí může dojít k úrazu. Žáci používají čistou obuv, která nedělá 
„šmouhy“. 

 
3. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně 

stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví 
svoje, ani ostatních přítomných osob. 

 
4. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, 

která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. Před 
zahájením cvičení vyučující překontroluje bezpečnost technického vybavení tělocvičny. 
Žáci zahájí cvičení na pokyn učitele. 

 
5. Pokud žák úmyslně nebo z nedbalosti poškodí či zničí vybavení tělocvičny, bude jej 

nahrazovat. 
 
6. Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí návrat 

do tělocvičny - např. po použití WC. 
 
7. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, protože by se 

mohly zničit a také by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu. Ukládají je 
na místo, které určí vyučující. 

 
8. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a také nahlášen 

pojišťovně. Pokud žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to uvede 
na oznámení o úrazu. 

 
9. Žáci vstupují do nářaďovny jen na pokyn učitele, nářadí vynášejí, ne tahají po podlaze. 

Do skladu TV vstupují žáci pouze pod dohledem učitele. Po ukončení cvičení učitel 
uzamkne tělocvičnu i sklad TV. 

 
10.  Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky, žádné jídlo ani nápoje. 
 
11.  Osvětlení tělocvičny zapíná a vypíná pouze vyučující. 
 
12.  S CD přehrávačem smí manipulovat jen vyučující nebo osoba jím pověřená. 
 
13.  Tělocvična je vybavena lékárničkou umístěnou v kabinetu TV. 
 
 
 

správce tělocvičny      ředitel školy 

 

V Krnově dne 1. 9. 2008 
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Řád školní dílny 
 

 

1. Žáci přicházejí před zahájením výuky před školní dílnu, do dílny vstupují pod 

dohledem učitele. 

 

2. Žáci v dílnách používají pracovní oděv a pevnou obuv, do výuky nosí 

předepsané pomůcky. 

 

3. Ve školní dílně má každý žák své předem určené pracovní místo, případně 

nástroje a nářadí. 

 

4. Na pokyn vyučujícího služba vydá jednotlivým žákům klíče od stolků, 

nebo rozdá nástroje. Žáci ihned překontrolují přidělené nástroje a každou 

závadu hlásí vyučujícímu. S přidělenými nástroji, materiálem a jiným vybavením 

dílny žáci zacházejí šetrně, ohleduplně, každou závadu ihned hlásí vyučujícímu. 

 

5. Žák udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů vyučujícího, 

dodržuje přesně naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými 

nástroji a to předepsaným způsobem. 

 

6. Každé poranění hlásí vyučujícímu, který zajistí první ošetření a další náležitosti. 

 

7. Z dílny žáci neodnášejí žádný materiál nebo nástroje. 

 

8. Po skončení práce žáci uklidí svá pracoviště. Používají smetáček a lopatku, 

zvláště kovové piliny, odřezky a odstřižky neodstraňují holýma rukama. 

 

9. S elektrickými spotřebiči žáci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem 

učitele, jen s některými druhy a podle pokynů učitele. Žáci nepracují na strojích 

umístěných v dílně nebo v přípravně materiálu, ani je nezapínají. 

 

10. Do skladu materiálu, přípravny materiálu a do kabinetu učitele vstupují žáci jen 

s jeho souhlasem a pod jeho přímým dozorem. Bez souhlasu učitele se žáci 

nevzdalují z učebny. 

 

11. Žáci se chovají a pracují tak,aby svojí činností neohrozili zdraví svoje, 

ani nikoho jiného, na každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, 

bezpečnost práce nebo majetek školy, upozorní vyučujícího. 

 

 

 

 

 

 

správce školní dílny      ředitel školy 

 

V Krnově 1. 9. 2008 
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Řád učebny počítačů 
 

 
1. Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího. 

 

2. Každý žák se před zapnutím počítače zapíše do provozního deníku, který je u 

každého počítače - své jméno, třídu, datum a dobu, po kterou na počítači bude 

pracovat, případně všechny závady, které na svém počítači nebo pracovišti 

zjistí. 

 

3. Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem 

a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci 

výuky. 

 

4. V učebně žáci nejí a nepijí, aby nepoškodili vybavení učebny, například 

znečištěním klávesnice. 

 

5. Žáci bez svolení vyučujícího nepracují na řídícím počítači, nemanipulují 

s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím. 

 

6. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní diskety s programy a nesnaží se je používat. 

Mohli by tímto způsobem rozšířit počítačové viry na školní nebo své počítače, 

také na počítače svých rodičů a známých v zaměstnání a zavinit tak jejich 

poškození nebo zničení. Nekopírují programy z počítače pro své potřeby, 

protože by tím porušili autorská práva, dopustili se tak trestného činu a 

vystavili se nebezpečí trestního stíhání. 

 

7. Jakékoli nestandardní chování počítače ohlásí žáci učiteli, aby mohlo být 

prověřeno podezření na počítačové viry. 

 

8. Žáci při práci s počítačem neprovádějí žádné operace, které by mohly ohrozit 

nastavení konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware, 

protože by mohli způsobit poruchu počítačů a značnou finanční škodu. 

 

9. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení 

učebny, bude od nich vymáhána finanční náhrada - koupě nového vybavení, 

programů, úhrada práce opraváře, apod. Žáci jsou proto na začátku školního 

roku seznámeni i se současnými cenovými relacemi výpočetní techniky. 

 

10. Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v 

učebně. S vybavením učebny zacházejí šetrně. 

 

11. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu 

považováno za velmi závažný kázeňský přestupek. 

 

 

 

 

správce učebny počítačů     ředitel školy 

 

V Krnově 1. 9. 2008 
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Řád učebny fyziky a chemie 
 

 

1. Na práci v učebně se vždy pečlivě připrav podle pokynů vyučujícího. 

2. Do učebny vstupuj jen se souhlasem vyučujícího a v náležitém ochranném oděvu. 

Do přilehlého skladu chemikálií a do kabinetu fyziky a chemie je žákům bez doprovodu 

učitele vstup zakázán. 

3. V učebně je zakázáno jíst a pít. 

4. Před zahájením práce zkontroluj stav svého pracoviště a přidělených pomůcek 

včetně ochranných pomůcek. 

5. Chovej se ukázněně a pracuj soustředěně podle návodu, veď si o postupu a 

výsledcích své práce pečlivý záznam. 

6. Se zařízením laboratoře zacházej šetrně, jsi odpovědný za případné škody, 

které způsobíš. 

7. Pracuj kulturně, udržuj čistotu a pořádek na pracovišti, šetři vodou, plynem, 

elektřinou a chemikáliemi. 

8. Zbytky odhazuj do určených nádob s nápisy SKLO, PAPÍR, CHEMICKÝ 

ODPAD. 

9. Dodržuj bezpečnostní a hygienické zásady o kterých jsi byl poučen 

a jakoukoli nehodu ihned hlas vyučujícímu. Se zařízením rozvodu vody, 

elektrické energie a plynu manipuluj pouze podle pokynů učitele. Elektrické 

přístroje pro rozvod 220 voltů zapojuje pouze vyučující, žáci s nimi 

nepřicházejí do styku. 

10. Po skončení práce zkontroluj stav svého pracovního místa, užívaných 

pomůcek a chemikálií, zkontroluj uzavření vody, plynu, oken, vypnutí 

elektrické energie. 

 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 

 

1. Pracuj soustředěně a opatrně, tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých 

spolužáků. 

2. Udržuj čistotu pracoviště, pomůcek i rukou. 

3. Se všemi chemikáliemi zacházej opatrně, zvláště s kapalnými žíravinami 

a hořlavinami, pracuj s nimi pouze tak, jak stanovil vyučující, dodržuj 

správnou techniku laboratorních operací. 

4. Dodržuj předepsané návody, bezpečnostní opatření a používej určené  

ochranné pomůcky. 

5. Před použitím chemikálií pozorně přečti nápis na štítku. Nepoužívej 

chemikálie z neoznačených láhví, chemikálie nikdy neochutnávej. 

6. S hořlavinami nepracuj v blízkosti otevřeného ohně. 

7. Zbytky látek ukládej do nádob k tomu určených. 

8. Seznam se s pravidly první pomoci, umístěním a obsahem lékárničky, 

důležitými telefonními čísly, umístěním telefonu, umístěním a  způsobem 

použití hasicích přístrojů. 

 

 

 

 

správce učebny fyziky a chemie     ředitel školy 

 

V Krnově 1. 9. 2008 
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Řád přípravny chemie 
 

 

1. Přípravna je umístěna v místnosti 210A 

2. V přípravně je zákaz jídla a kouření, vstupu a manipulace s otevřeným 

ohněm, tento zákaz je označen výstražnými tabulkami na vstupních dveřích. 

3. Přípravna je vybavena sněhovým ručním hasicím přístrojem. 

4. V přípravně musí být materiál skladován tak, aby průchody a únikové cesty 

zůstávaly volné. 

5. Hořlavé kapaliny: 

- nesmí být skladovány v otevřených nádobách, 

- přepravní nádoby musí být plněny nejvýše do 95% objemu 

- obaly musí být řádně uzavřeny a obráceny uzavřeným otvorem nahoru 

- v přípravně může být nejvýše 250 litrů hořlavých látek, z toho 50 litrů první třídy 

nebezpečnosti 

- rozbitné přepravní obaly mohou mít objem nejvýše 5 litrů 

- nízkovroucích hořlavých kapalin může být v přípravně nejvýše 10 litrů, pokud jsou 

v rozbitných přepravních obalech, nebo 20 litrů v nerozbitných obalech  

- musí být skladovány odděleně od ostatních hořlavých látek, v nádobách o objemu 

max. 1 litr. 

- nesmí se používat k účelům, které nesouvisejí s technologií laboratorních prací 

(čištění oděvů,...) 

- zbytky se nesmí vylévat do kanalizace (vodovodní výlevky, WC) 

- pracovníci používající hořlavé kapaliny musí být z hlediska požární bezpečnosti 

prokazatelně seznámeni s jejich vlastnostmi. 

- při rozlití hořlavé kapaliny se musí zhasnout oheň kahanu, kapalinu vytřít 

a důkladně vyvětrat. 

6. Mimo prostor přípravny se umísťuje kovová nádoba s víkem pro odkládání 

textilií použitých k čištění. 

7. Elektrický rozvod je pravidelně a v předepsaných termínech kontrolován 

revizním technikem. 

8. Používání vařičů a jiných tepelných elektrických spotřebičů je zakázáno. 

9. Před odchodem z přípravny po skončení práce je pracovník povinen 

zkontrolovat vypnutí elektrického proudu, uzavření nádob s chemikáliemi, 

odklizení odpadu a provedení všech dalších protipožárních a bezpečnostních 

opatření. 

 

 

 

 

správce přípravny chemie    ředitel školy 

 

V Krnově 1. 9. 2008 
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Řád školní cvičné kuchyně 
 

 
4. Učebna je vybavena zařízením a přístroji, které slouží k odborné výuce domácích 

prací. V této učebně  se bez dozoru zakazuje s přístroji manipulovat z neznalosti 

nebo úmyslně poškozovat přístroje a zařízení učebny vzhledem k možnosti 

ohrožení zdraví a ohrožení života uživatelů. 

 

5. Žáci jsou při vaření vybaveni zástěrami, protiskluzovou obuvi,. Používají další 

ochranné pomůcky dle nařízení vyučujícího. 

 

6. Elektrické roboty, hnětače, mixéry, sporáky obsluhují žáci pouze pod vedením 

vyučujícího. Čištění provádějí pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče je 

nutno chránit před vlhkostí a vodou. 

 

7. Cesty a průchody vařičů musí být neustále volné. 

 

8. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se 

střenkou napřed, nezabodávají se do prkének,podložek a neřežeme s nimi 

na pracovní lince. 

 

9. Při nošení horkých nádob používáme rukavice(chňaply) a izolační podložky. 

 

10. Rozlitou mastnotu je nutno odstranit ihned teplou vodou a odmašťovacími 

přípravky. 

 

11. Připravená jídla se ihned spotřebují, žáci je neodnášejí domů, je zakázáno 

je skladovat do následujícího dne. 

 

12. K čištění nádob se nepoužívají pomůcky s kovovými drátky. 

 

13. Používané nářadí musí být ostré, s pevnými nepoškozenými rukojeťmi. 

 

14. Z důvodu bezpečnosti jsou žáci při odchodu z učebny povinni: 

a) zavřít okna 

b) zhasnout světla 

c) zvednout židle na pracovní stoly 

d) uvést své pracovní místo do pořádku 

e) zkontrolovat vypnutí el.spotřebičů a plynových uzávěr 

 

12. Vyučující odchází z učebny poslední, kontroluje provedení úkonů  

podle bodu 11 a uzamkne učebnu. 

 

 

 

 

 

správce školní cvičné kuchyně                                               ředitel školy     

     

V Krnově 1. 9. 2008 
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Řád pracovny výtvarné výchovy 
 

 

1. Při vstupu do pracovny výtvarné výchovy dodržuj zasedací pořádek. 
 
2. V čistotě udržuj nejen své místo, ale rovněž i zapůjčené pomůcky. 
 
3. Potřebný materiál i pomůcky rozdává žákům určená služba až po 

vyzvání vyučujícího. 
 
4. Jakékoliv poškození zařízení učebny hradí žák, který tuto škodu 

způsobil. 
 
5. Pro všechny žáky platí přísný zákaz otevírání skříní, manipulace 

s pomůckami i materiálem ve skříních. 
 

6. Větrání učebny je povoleno pouze ve vyučovacích hodinách. 
 
7. Po ukončení výuky určená služba zkontroluje zapůjčené pomůcky, 

rovněž dohlédne na pořádek v učebně. Případné poškození pomůcek 
hlásí vyučujícímu. 
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  NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
VEŘEJNÉHO ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ 

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17,  příspěvková organizace 
 
Správce hřiště: 
 je pověřen výkonem správy provozovatelem (ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17) 
 povoluje cvičení v areálu, bez jeho přítomnosti a vědomí je zakázáno na hřiště vstupovat 
 je oprávněn v případě nedodržování řádu hřiště nebo vulgárního chování, uživatele vykázat, při 

neuposlechnutí informovat Městskou Policii 
 v případě úrazu je povinen zavolat Záchrannou služku a poskytnout nezbytnou první pomoc včetně 

lékárničky 
 v případě nepříznivých povětrnostních podmínek je správce oprávněn omezit nebo zcela zrušit 

provoz 
 v době provozu hřiště je dostupný na tel: 739 122 436  (info, objednávky …) 
 

Hřiště mohou využívat bezplatně:  
 děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů 
 mládež do 18 let a ostatní jednotlivci a organizované skupiny 
 přičemž platí, že mládež má přednost před dospělými osobami vyjma předplatitelů   
 
Zpoplatnění za blokování termínů: 
 rezervace a pravidelné blokování herní plochy je možné za úplatu 80 Kč/hod.  
 rezervaci je možné uplatnit  v kanceláři školy 
 
Provozní doba hřiště pro veřejnost: 
 

Školní rok: Prázdniny: 
Po - Pá 15:00 – 19.00 hod. 
So - Ne    10:00  – 20.00 hod. 

Po - Pá   10:00 – 20.00 hod. 
So - Ne    10:00 – 20.00 hod. 

 
Hřiště a areál lze využít pro:  
 tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, fotbal, házenou, přehazovanou, pozemní hokej, 

floorbal, skok daleký, sprint 
 
Správce zapůjčuje tyto sportovní potřeby:   
 kůly a síť na nohejbal a volejbal , míč na volejbal, kopanou, basketbal, házenou 

 
KAŽDÝ  ÚČASTNÍK  JE  POVINEN 

 na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní obuvi bez špuntů, hřebů a podpadků 
 respektovat pokyny správce hřiště, nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli 
 chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe, (škola ani správce 

hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu) 
 dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení hřiště (v případě poškození, nebo zničení bude 

škola vymáhat náhradu) 

V AREÁLU JE  PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO 
 vstupovat na hřiště mimo provozní dobu, při dešti, sněhu, náledí, v podnapilém stavu a se 

zvířaty 
 kouřit, konzumovat alkoholické a sladké nápoje, užívat omamné látky, manipulovat s ohněm, 

zbraněmi a zábavnou pyrotechnikou  
 poškozovat a znečišťovat zařízení hřiště a užívat  zařízení a nářadí se zjevným poškozením 
 pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými   hroty (tretry), kopačkách se špunty  
 manipulovat s ostrými předměty, jezdit na kole, koloběžce, skateboardu 
 odhazovat žvýkačky na hrací plochu a odpadky mimo místa k tomu určená 
 úmyslné, prudké odrážení míče o plot a hrazení z bezprostřední blízkosti 
 ohrožovat zdraví jiných uživatelů a obtěžovat lidi v nejbližším okolí hřiště  

 
Hasiči Záchranná služba Policie Městská policie Integrovaný 

záchranný systém 

150 155 158 156 112 

 

OD  SPRÁVCE  HŘIŠTĚ  LZE  PŘIVOLAT  POMOC 

V Krnově 1.4. 2011       Karel Handlíř – ředitel školy    
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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K PLAVECKÉ VÝUCE 

Č.j.:  

Vypracoval:                              Karel Handlíř, ředitel školy 

Schválil:                              Karel Handlíř, ředitel školy 

Účinnost ode dne:  

 

Žáci jsou s ním   seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o   tom 

učiní zápis do třídní knihy. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni   žáci, kteří v první hodině 

chyběli. 

 

Povinnosti učitelů zajišťujících dozor: 

   

a) Bez pedagogického dozoru je žákům přístup do plaveckého areálu   zakázán. 

   

b) Zodpovídají za bezpečnost žáků až do nástupu do prostor bazénu,   kde děti přepočítávají a 

předají učitelům plavecké školy. Od této   chvíle až po nástup při závěru výukové hodiny 

přebírají veškerou   odpovědnost pracovníci plavecké školy (dále jen PŠ). Po nástupu při   

ukončení hodiny si děti přebírají opět doprovázející učitelé.       

 

c) V průběhu výuky je doprovázející učitel ve cvičebním úboru   (plavky, tričko, tepláky) a po 

celou dobu výuky se nevzdaluje z   prostoru bazénu. Dohlíží na děti, které se neúčastní plavecké 

výuky a   na požádání spolupracuje s příslušným učitelem plavání, např.   vykonává nad žáky 

dozor při chvilkové nepřítomnosti učitele plavání,   upozorní učitele plavání na skutečnosti, které 

umožní individuálně   přistupovat k žákům a významně mohou ovlivnit kvalitu výuky. 

   

d) Během výuky se zdržují v místě vstupu z šaten k bazénu, dohlíží   nad žáky odcházející v 

průběhu hodiny na WC. 

     

e) Je nápomocen při poskytování první pomoci a ošetření drobných   poranění. Při eventuálním 

nutném ošetření v nemocnici zajistí   doprovod při přepravě pracovník plavecké školy. 

   

f) Při první lekci vyplní jmenný seznam žáků, ve kterém bude   zaznamenávat docházku žáků v 

jednotlivých vyučovacích hodinách.   Nejpozději do druhé lekce zajistí od žáků prohlášení 

zákonných   zástupců žáka o dobrém zdravotním stavu a způsobilosti žáků k   plavecké výuce a 

předá je příslušnému pracovníkovi plavecké školy.   Bez tohoto potvrzení se děti nemohou 

plavecké výuky účastnit. Žáci   vyřazení z plavecké výuky musí být ponechány ve škole. 

   

g) V průběhu plavecké výuky zodpovídá za dodržování provozního řádu   plaveckého areálu 

svými žáky. 

   

h) povinností pedagogického dozoru je zajistit včasný nástup do   hodiny, přezutí a uložení 

obuvi, ukázněný příchod žáků do šaten,   zajistit řádné osprchování žáků mýdlem a bez plavek. 

Musí být oblečen   tak, aby mohl provádět kontrolu. Pokud se zjistí znečištění bazénu,   budou 

náklady na přečištění vyžadovány na viníkovi. Po ukončení   plaveckého výcviku opět zajistí 

osprchování žáků a jejich osušení.   Při vysoušení vlasů obsluhuje sušáky, jejich případné závady 

ihned   hlásí vyučujícímu PŠ. Podepisuje třídní knihu. Při tříhodinové   absenci žáka v plaveckém 

výcviku vyžaduje a kontroluje lékařské   potvrzení. 
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ch) Při plaveckém výcviku se třída dělí na dvě skupiny. Jedna   skupina pracuje pod vedením 

učitele plavání, druhá skupina vedená   pedagogickým dozorem pracuje v prostorách přilehlých k 

bazénu   (kondiční cvičení,ap.). 

   

i) Pokud se třída z vážných důvodů nemůže dostavit k výuce plavání,   je vyučující této třídy 

povinen oznámit tento fakt na ZŠ. 

   

2.Základní hygienická pravidla 

   

a) V den plavecké výuky se žáci vhodně obléknou, především v zimních   měsících (čepice, teplé 

oblečení,...). Před vstupem do bazénu žáci   použijí WC, řádně se umyjí pod sprchou mýdlem a 

zakončí sprchování   studenou vodou, aby nešli do vody bazénu rozehřátí. Ve sprchách ani u   

bazénu nesmí používat hygienické prostředky ve skleněných obalech. 

   

b) Po skončení výuky se žáci opět osprchují, řádně osuší vlasy, uši a   mezi prsty na nohou 

vlastním ručníkem. Sprchování opět zakončí   studenou vodou. 

   

c) Nemocní žáci se nesmí účastnit výuky, škodí tím sobě a mohou   přenést nemoc na druhé. 

   

d) Plavání se nedoporučuje nejméně jednu hodinu po jídle.   V prostorách bazénu se nesmí jíst. 

Pro plavání je nutné použít   plavky, které slouží pouze k tomuto účelu. 

   

e) Žáci používají koupací čepice. Na čelní straně čepice mají čitelně   a zřetelně napsáno křestní 

jméno. 

   

3. Bezpečnostní a hygienické předpisy pro výuku 

   

a) Do plavecké třídy nejsou zařazeni žáci, kteří přinesou lékařskou   zprávu, že se nemohou 

účastnit plaveckého výcviku. 

   

b) Nemocní žáci nepatří do bazénu. Děti s kožními chorobami (např.   opary, plísně, bradavice) a 

děti trpící epilepsií se nesmí výuky   účastnit. 

   

c) Na plaveckou výuku budou žáci vybaveni igelitovou taškou   (označenou jménem, ZŠ a 

třídou), ručníkem, plavkami, koupací čepicí,   tělovým šamponem a mastným krémem. Do 

plavecké výuky si neberou cenné   předměty, větší obnos peněz, šperky apod. Při náhodném 

opomenutí   tohoto nařízení odevzdají cenné věci po dobu výuky do úschovy   doprovázejícímu 

učiteli. 

 

d) Doprovázející učitelé jsou povinni dohlížet nad žáky, aby nebyl   porušován provozní řád 

plaveckého areálu. Před vstupem do šaten poučí   žáky o chování v těchto prostorách: 

  - použití WC před osprchováním, 

  - osprchování a umytí bez plavek, 

  - povinné používání koupací čepice, 

  - uložení potřeb pro plaveckou výuku do igelitových tašek. 

   

Po ukončení je důležité řádné osprchování (zakončené opět studenou   vodou), důkladné osušení 

těla, uší a prstů u nohou (možnost vzniku   plísňových onemocnění). Po osušení je vhodné tělo 

potřít mastným   krémem nebo pleťovým mlékem, protože vody v bazénu je chlorovaná a   

vysouší pokožku. 
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e) Po umytí ve sprchách přicházejí žáci do prostoru bazénu. Zde si   odloží na určené místo 

igelitové tašky a potřebami pro plaveckou   výuku. Doprovázející učitel zajistí vzorný a hlavně 

rychlý nástup   žáků tak, aby přepočítání a předání žáků proběhlo v co nejkratším   čase. 

   

f) Pokud potřebuje žák v průběhu výuky použít WC, ohlásí to svému   učiteli a ten jej uvolní. Na 

WC jej doprovodí učitel ZŠ, který   dohlíží na jeho bezpečnost. 

   

4. V průběhu plavecké výuky žák nesmí: 

  - znečišťovat vodu v bazénu, 

  - křičet v prostoru bazénu, 

  - strkat do spolužáků, 

  - běhat a klouzat se po mokrých dlaždicích, 

  - svévolně skákat do vody, 

  - používat potápěčské brýle a plavecké ploutve, 

  - opustit svoji skupinu a učitele PŠ bez jeho souhlasu, 

  - používat páru v prostorách sprch. 

  

  

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: zástupci ředitele 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2008 

 

 

 

 

 

 

 

V Krnově dne  26.8. 2008 

 

Mgr. Karel Handlíř 

    ředitel školy 


