Provozní řád tanečního oboru
Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11
Ředitel Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a
ochrany majetku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i podmínek pro provádění výuky vyučovacích
předmětů v tanečním sále následující provozní řád.
I.
Základní ustanovení
Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele tanečního sálu a jeho příslušenství. Příslušenstvím se
rozumí šatny a sociální zázemí za vstupními dveřmi do prostor tanečního oboru.
Uživatelé se kromě tohoto provozního řádu řídí platnými zákony a vyhláškami, školním řádem a
dalšími vnitřními směrnicemi školy.
II.
Prevence škod
Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví.
III.
Vstup do objektu
1. Vstup do objektu tanečního sálu je povolen pouze oprávněným osobám.
2. Oprávněnými osobami jsou:
 ředitel školy, zástupce ředitele školy;
 pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy;
 žáci tanečního oboru školy v doprovodu svého pedagoga;
 další osoby v doprovodu ředitele nebo zástupce ředitele školy.
3. V případě nepřítomnosti pedagoga není žákům dovolen vstup do tanečního sálu.
4. Do prostoru šaten mohou se svolením vyučujícího tanečního oboru vstupovat jako doprovod
i zákonní zástupci nezletilých žáků. Vyučující je v tomto případě prokazatelně seznámí
s provozním řádem a seznámí se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. V objektu šaten není dovoleno přechovávat cenné předměty, peněžní hotovost, apod. – je
třeba tyto věci uložit u vyučujícího tanečního oboru.
IV.
Čistota a pořádek
1. V objektu je zajištěn pravidelný úklid.
2. Je povinností všech uživatelů objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku
ve všech prostorách objektu.
3. Vstup do tanečního sálu je dovolen pouze v taneční obuvi, aby nedošlo k poškození
speciálního povrchu podlahy.

4. Za správné přezutí všech žáků odpovídá vyučující tanečního oboru.
5. V průběhu výuky musí být uzavřeny vchodové dveře, aby nebyl možný nekontrolovaný vstup
do objektu.
V.
Čistota a pořádek
1. Veškeré úkony jsou prováděny podle pokynů vyučujícího, který zajišťuje bezpečnost.
2. Osvětlení sálu, reprodukční zařízení nebo další elektrospotřebiče v průběhu vyučování ovládá
pouze vyučující tanečního oboru.
3. Regulaci topení v sále i prostorách šaten v době vyučování ovládá pouze vyučující tanečního
oboru.
4. Otvírání oken, větrání v době vyučování zajišťuje pouze vyučující tanečního oboru.
5. Není dovoleno bez pokynu vyučujícího tanečního oboru používat tělocvičné nářadí ani s ním
jakýmkoli způsobem manipulovat.
6. Před odchodem z prostor tanečního oboru zkontroluje po ukončení vyučování vyučující
tanečního oboru, zda jsou vypnuty všechny elektrospotřebiče, zhasnuta světla, uzavřena
okna. Současně provede kontrolu pořádku ve všech prostorách tanečního oboru.
7. V případě zjištěné závady nahlásí vyučující tanečního oboru tuto skutečnost
bezodkladně v kanceláři školy, popř. vedení školy.
VI.
Protipožární prevence
K zabezpečení protipožární prevence jsou vydány a viditelně umístěny zvláštní směrnice. Je
povinností všech se s nimi seznámit a dodržovat je.
VII.
Prevence proti úrazům
1. Všichni žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby
neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.
2. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v prostorách tanečního oboru důsledkem
porušování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. V případě zranění je nutno přivolat lékaře a informovat vedení školy.
VIII.
Účinnost
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2011.
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