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Ředitel Základﾐí uﾏěleIké škol┞, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ v┞dává v zájﾏu zaHezpečeﾐí řádﾐé správ┞ a 
oIhraﾐ┞ ﾏajetku, Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdraví při práIi i podﾏíﾐek pro prováděﾐí výuk┞ v┞učovaIíIh 
předﾏětů v taﾐečﾐíﾏ sále ﾐásledujíIí provozﾐí řád.  

I. 

Základní ustanovení 

Provozﾐí řád se vztahuje ﾐa všeIhﾐ┞ uživatele taﾐečﾐího sálu a jeho příslušeﾐství. Příslušeﾐstvíﾏ se 
rozuﾏí šatﾐ┞ a soIiálﾐí zázeﾏí za vstupﾐíﾏi dveřﾏi do prostor taﾐečﾐího oHoru. 

Uživatelé se kroﾏě tohoto provozﾐího řádu řídí platﾐýﾏi zákoﾐ┞ a v┞hláškaﾏi, školﾐíﾏ řádeﾏ a 
dalšíﾏi vﾐitřﾐíﾏi sﾏěrﾐiIeﾏi škol┞.  

II. 

Prevence škod 

Každý je poviﾐeﾐ si počíﾐat tak, aH┞ ﾐedoIházelo ke škodáﾏ ﾐa ﾏajetku a ﾐa zdraví.  

III. 

Vstup do objektu 

1. Vstup do objektu tanečﾐího sálu je povoleﾐ pouze oprávﾐěﾐýﾏ osoHáﾏ.  

2. Oprávﾐěﾐýﾏi osoHaﾏi jsou: 
 ředitel škol┞, zástupIe ředitele škol┞; 
 pedagogičtí a ﾐepedagogičtí zaﾏěstﾐaﾐIi škol┞; 
 žáIi taﾐečﾐího oHoru škol┞ v doprovodu svého pedagoga; 
 další osoH┞ v doprovodu ředitele ﾐeHo zástupIe ředitele škol┞ nebo pedagoga. 

3. V případě ﾐepřítoﾏﾐosti pedagoga ﾐeﾐí žákůﾏ dovoleﾐ vstup do taﾐečﾐího sálu. 
4. Do prostoru šateﾐ ﾏohou se svoleﾐíﾏ v┞učujíIího taﾐečﾐího oHoru vstupovat jako doprovod 

i zákoﾐﾐí zástupIi ﾐezletilýIh žáků. V┞učujíIí je v toﾏto případě prokazatelﾐě sezﾐáﾏí 
s provozﾐíﾏ řádeﾏ a sezﾐáﾏí se zásadaﾏi dodržováﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdraví při práIi. 

5. V oHjektu šateﾐ ﾐeﾐí dovoleﾐo přeIhovávat Ieﾐﾐé předﾏět┞, peﾐěžﾐí hotovost, apod. – je 

třeHa t┞to věIi uložit u v┞učujíIího taﾐečﾐího oHoru. 
 

IV. 

Čistota a pořádek 

1. V oHjektu je zajištěﾐ pravidelﾐý úklid. 
2. Je poviﾐﾐostí všeIh uživatelů oHjektu v ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏíře přispět k udržováﾐí čistot┞ a pořádku 

ve všeIh prostoráIh oHjektu. 



3. Vstup do taﾐečﾐího sálu je dovoleﾐ pouze v taﾐečﾐí oHuvi, aH┞ ﾐedošlo k poškozeﾐí 
speIiálﾐího povrchu podlahy. 

4. Za správﾐé přezutí všeIh žáků odpovídá v┞učujíIí taﾐečﾐího oHoru. 
5. V průHěhu výuk┞ ﾏusí Hýt uzavřeﾐ┞ vIhodové dveře, aH┞ ﾐeH┞l ﾏožﾐý ﾐekoﾐtrolovaﾐý vstup 

do objektu. 

V. 

Čistota a pořádek 

1. Veškeré úkoﾐ┞ jsou prováděﾐ┞ podle pok┞ﾐů v┞učujíIího, který zajišťuje Hezpečﾐost. 
2. Osvětleﾐí sálu, reprodukčﾐí zařízeﾐí ﾐeHo další elektrospotřeHiče v průHěhu v┞učováﾐí ovládá 

pouze v┞učujíIí taﾐečﾐího oHoru. 
3. RegulaIi topeﾐí v sále i prostoráIh šateﾐ v doHě v┞učováﾐí ovládá pouze osoba k tomu 

určeﾐá – správIe oHjektu. 

4. Otvíráﾐí okeﾐ, větráﾐí v doHě v┞učováﾐí zajišťuje pouze v┞učujíIí taﾐečﾐího oHoru. 
5. Neﾐí dovoleﾐo Hez pok┞ﾐu v┞učujíIího taﾐečﾐího oHoru používat těloIvičﾐé ﾐářadí aﾐi s ﾐíﾏ 

jakýﾏkoli způsoHeﾏ ﾏaﾐipulovat. 
6. Před odIhodeﾏ z prostor taﾐečﾐího oHoru zkoﾐtroluje po ukoﾐčeﾐí v┞učováﾐí v┞učujíIí 

taﾐečﾐího oHoru, zda jsou v┞pﾐut┞ všeIhﾐ┞ elektrospotřeHiče, zhasﾐuta světla, uzavřeﾐa 
okﾐa. Současﾐě provede koﾐtrolu pořádku ve všeIh prostoráIh taﾐečﾐího oHoru. 

7. V případě zjištěﾐé závad┞ ﾐahlásí v┞učujíIí taﾐečﾐího oHoru tuto skutečﾐost  
Hezodkladﾐě v kaﾐIeláři škol┞, popř. vedeﾐí škol┞. 

 

VI. 

Protipožární prevence 

K zaHezpečeﾐí protipožárﾐí preveﾐIe jsou v┞dáﾐ┞ a viditelﾐě uﾏístěﾐ┞ zvláštﾐí sﾏěrﾐiIe. Je 
poviﾐﾐostí všeIh se s ﾐiﾏi sezﾐáﾏit a dodržovat je. 

 

VII. 

Prevence proti úrazům 

1. VšiIhﾐi žáIi a jejiIh zákoﾐﾐí zástupIi jsou poviﾐﾐi se Ihovat v Ieléﾏ oHjektu tak, aH┞ 
ﾐeohrožovali své zdraví a zdraví jiﾐýIh osoH.  

2. Vlastﾐík oHjektu ﾐeodpovídá za úraz┞ způsoHeﾐé v prostoráIh taﾐečﾐího oHoru důsledkem 

porušováﾐí pravidel Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdraví při práIi. 
3. V případě zraﾐěﾐí je ﾐutﾐo přivolat lékaře a iﾐforﾏovat vedeﾐí škol┞. 

 

VIII. 

Účinnost 

Teﾐto provozﾐí řád ﾐaHývá účiﾐﾐosti dﾐeﾏ ヱ. úﾐora ヲヰヱヱ. 

 

PaedDr. Fraﾐtišek Havelka, Ph.D. 
ředitel Základﾐí uﾏěleIké škol┞, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ 


