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Článok I. 

1. Všeobecné ustanovenia 

Športová miestnosť slúži pre potreby školy na tieto účely: 

a) zabezpečenie vyučovania povinnej telesnej a športovej výchovy pre žiakov 

Základnej školy v Ihľanoch,  

b)  záujmová športová činnosť žiakov v rámci záujmových krúžkov,  

c) príprava žiakov na športové súťaže,  

d) príležitostné športové aktivity a súťaže žiakov,  

e) regenerácia pracovnej sily zamestnancov školy.  

  

2. Prevádzkovateľ športovej miestnosti 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa športovej miestnosti 

Názov organizácie: Základná škola, Ihľany 127 

Sídlo organizácie: Ihľany 127, 059 94 Ihľany   

Právna forma: rozpočtová organizácia  

Kontaktná osoba: PaedDr. Irina Miturová – riaditeľka školy 

IČO: 42028990 

DIČ: 2022104557 

Telefón: 0918538073, 052/4589636 

E-mail: i.miturova127@gmail.com 

Internetová stránka: www.zsihlany.sk Z 

Zriaďovateľ: Obec Ihľany, 059 94 Ihľany 94 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 

   športovej miestnosti             

mailto:i.miturova127@gmail.com
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Článok II. 

1. Pravidlá používania športovej miestnosti 

1.1. Podmienky prevádzky  

Užívatelia sú povinní šetrne zaobchádzať s vybavením ako aj s priestormi 

športovej miestnosti, a nesmú znepríjemňovať nadmerným hlukom život 

obyvateľom susedných domov a spoločností a musia rešpektovať verejný 

poriadok. 

1.2. Zásady ochrany zdravia   

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a 

poriadku. V priestoroch musí byť zabezpečené dostatočné osvetlenie, 

vetranie, vykurovanie, prívod vody. Prevádzkovateľ je povinný dodržať pokyny 

protipožiarnych bezpečnostných predpisov. Užívateľ pri používaní cvičebného 

náradia musí postupovať podľa návodu výrobcu a podľa pokynov 

zodpovedných zamestnancov. Náradie je povinný po skončení vrátiť na 

pôvodné miesto v nepoškodenom stave. Pri spôsobení škody je povinný 

nahradiť spôsobenú škodu. 

1.3        Pravidlá používania športovej miestnosti pre žiakov a učiteľov ZŠ: 

    Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách telesnej výchovy a pri inej 

športovej činnosti počas vyučovania i pri záujmovej športovej činnosti v 

mimovyučovacom čase cvičebný úbor a športové obutie. V športovej 

miestnosti žiaci používajú inú športovú obuv ako na ihriská. V športovej 

miestnosti používajú žiaci čistú halovú športovú obuv s podrážkami, ktoré 

nešpinia zariadenie a nenechávajú na podlahe šmuhy. 

    Pri športovej činnosti je zakázané nosiť okuliare, hodinky, prstene, retiazky, 

žuť žuvačky. Dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou. 

    Počas vyučovania alebo športovej činnosti na krúžku nesmie žiak sám opustiť 

priestor, v ktorom sa vyučuje. Ak ho žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť, je 

povinný to pred odchodom nahlásiť vyučujúcemu. Obdobne nahlási aj svoj 

návrat. Ak žiak necvičí, v žiadnom prípade sa nesmie zdržiavať sám v šatni, 

musí byť v priestore s vyučujúcim. 
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    Pri riadení telovýchovnej činnosti sa vyučujúci nevzďaľuje z priestoru, v 

ktorom sa koná cvičenie. Ak ho z nevyhnutných príčin musí opustiť, je 

povinný zabezpečiť pedagogický dozor právne zodpovednou osobou alebo 

prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov. 

    Žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod 

vedením vyučujúcich, alebo podľa ich pokynov. 

    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. 

    Cvičebné náradie vyučujúci vopred skontroluje. Ak nie je v poriadku, 

nepoužíva ho a upovedomí o tom riaditeľku školy. 

    Žiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do skladu náradia (šatne), 

svojvoľne si brať lopty a iné učebné a športové pomôcky. 

    Žiaci sú oboznámení s dopomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a 

musia ich bezpodmienečne robiť. Vyučujúci na hodine zvolí len jedno 

stanovište, ktoré vyžaduje dopomoc a záchranu. 

    Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať 

ich pravidlá, pri gymnastických a iných cvičeniach sú povinní dodržiavať rady, 

pokyny a upozornenia vyučujúceho. Vyučujúci pravidlá, či postup vysvetlí a 

overí si, či boli žiakmi pochopené. Ak treba, danú činnosť žiakom predvedie. 

    Pri cvičení je nutné zachovávať medzi cvičencami dostatočné rozostupy. 

    Žiaci nesmú zapínať a vypínať akékoľvek elektrické zariadenia. 

    Žiaci nesmú cvičiť na náradí bez prítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje 

najmä preskok švédskej debny, lezenie na zavesenú rebrinu, skoky na 

žinenky a matrac pre skok vysoký, lezenie a vešanie sa na basketbalový kôš. 

Žiaci nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby 

neprišlo k úrazu 

    Žiaci na vyučovacích hodinách telesnej výchovy nesmú jesť a piť, je prísne 

zakázané žuť žuvačku. 

    Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho, pri 

dodržiavaní bezpečnostných predpisov. 
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   Pri odchode zo športovej miestnosti vyučujúci skontroluje poriadok 

a uzamkne túto miestnosť. Kľúč umiestni v zborovni. Žiakov privedie do 

triedy, kde počká, kým sa prezlečú. Vyučujúci, ktorý je v športovej miestnosti 

na poslednej vyučovacej hodine v danom dni, musí skontrolovať a vypnúť 

elektrické osvetlenie, zatvoriť okná, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v 

užívaných priestoroch WC. 

   Pri úraze je každý povinný poskytnúť postihnutému prvú pomoc. Vyučujúci 

oboznámi žiakov s umiestnením lekárničky. Ak sa stane úraz, sú žiaci povinní 

ihneď to hlásiť vyučujúcemu. Ak tak spravia až na druhý deň, nebude sa 

tento úraz považovať za školský úraz. Vyučujúci v deň úrazu zaeviduje úraz 

do knihy úrazov a ďalej postupuje v zmysle smernice o školských úrazoch. 

    Žiaci, ktorí pre chorobu či úraz na vyučovacej hodine telesnej výchovy 

nemôžu cvičiť, túto okolnosť preukážu lekárskym potvrdením alebo 

písomným ospravedlnením rodiča na začiatku vyučovacej hodiny. Sú povinní 

byť v cvičebnom úbore a budú vyučujúcemu pomáhať pri zapisovaní a 

meraní výkonov žiakov, pomocných prácach, alebo budú vykonávať inú 

primeranú telesnú či športovú činnosť. 

   Oslobodení žiaci z telesnej výchovy majú o tom potvrdenie od príslušného 

odborného lekára a na jeho základe zákonní zástupcovia žiaka požiadajú 

písomne riaditeľstvo školy o čiastočné alebo úplné oslobodenie z telesnej 

výchovy. Na telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú. Sú povinní byť v 

cvičebnom úbore a budú vyučujúcemu pomáhať pri zapisovaní a meraní 

výkonov žiakov, pomocných prácach. 

    Iba v prípade, že je žiak úplne oslobodený z telesnej a športovej výchovy a 

hodina je prvá alebo posledná vo vyučovaní, môže riaditeľka školy rozhodnúť 

o ospravedlnenej neúčasti žiaka na hodine. 

   Športová miestnosť sa môže používať len podľa rozvrhu hodín a rozpisu 

krúžkovej činnosti, mimoškolské a školské podujatia organizované 

v športovej miestnosti musia byť schválené riaditeľkou školy. 
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Článok III. 

1. Starostlivosť o priestory telocvične 

1.1. Spôsob a frekvencia upratovania prevádzky 

Za čistotu a poriadok zodpovedá správca športovej miestnosti riaditeľke školy. 

Športová miestnosť musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Dezinfekcia podláh, 

umývadiel vo WC a  v celej športovej miestnosti je vykonávaná pravidelne denne 

počas pracovného týždňa, teda pondelok až piatok. Počas víkendu sa v športovej 

miestnosti neupratuje. Použité sú dezinfekčné prostriedky dostupné z distribučnej 

siete. Pri ich používaní sa dodržiavajú pracovné postupy uvedené v návode výrobku. 

Na sanitáciu sú používané bežné jednoduché pomôcky: vedrá, mopy, kefy. 

Umývanie podlahy dvakrát za týždeň – vlhké čistenie, trikrát za týždeň 

– suché čistenie 

Umývanie chodby denne – vlhké čistenie 

Sociálne zariadenia denne – dezinfekcia, vlhké čistenie 

Umývadlá denne – dezinfekcia, vlhké čistenie 

Keramické obklady v sociálnych 

zariadeniach 

1x týždenne – dezinfekcia, vlhké čistenie 

Dvere na WC 1x týždenne – dezinfekcia, vlhké čistenie 

Vykurovacie telesá 1x mesačne – vlhké čistenie 

Osvetľovacie telesá 1 x ročne – suché čistenie, odprašnenie 

Okná 2 x ročne – vlhké čistenie 

Zásady pri dezinfekcii : 

  dodržiavať predpísanú koncentráciu dezinfekčného prostriedku podľa odporúčania 

návodu na použitie,  

 dodržiavať predpísanú dobu pôsobenia (expozičná doba) dezinfekčného 

prostriedku,  

 pripravovať dezinfekčné roztoky denne čerstvé,  

 zabezpečiť dostatočnú zásobu dezinfekčných prostriedkov. 

 Predmety, plochy a zariadenia treba umývať handrou namočenou v teplom roztoku 

dezinfekčného prostriedku a po uplynutí expozičnej doby treba znovu pretrieť čistou 

handrou namočenou v čistej teplej vode. 
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Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Prevádzkový poriadok športovej miestnosti je umiestnený na viditeľnom mieste 

v športovej miestnosti a na webovom sídle školy. 

2. Prevádzkovateľ športovej miestnosti si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v 

tomto prevádzkovom poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky.  

3. Tento prevádzkový poriadok vydáva riaditeľka školy PaedDr. Irina Miturová v 

zmysle §3 ods.2 Vyhlášky č.224/2011 o základnej škole a v zmysle Vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách 

na telovýchovno-športové zariadenia.  

4. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na všetkých používateľov športovej 

miestnosti pri ZŠ v Ihľanoch a nadobúda platnosť 03. 09. 2018. 

 

 

 

 

V Ihľanoch, 01. 09. 2021 

 

__________________________ 

PaedDr. Irina Miturová 

riaditeľka školy 


