
Návštěvní řád tělocvičny při ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,
který je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele tělocvičny.

Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín
tel.: 778051783
email: skola@vysokeveseli.cz

Provozní doba: pondělí až pátek 8.00 – 21.00 hod., podle potřeb základní školy a 
požadavků veřejnosti. Výjimku z provozní doby povoluje správce tělocvičny.

Pobyt a aktivity v tělocvičně jsou na vlastní nebezpečí návštěvníků a uživatelů a za 
jejich odložené věci provozovatel neručí.

V celém komplexu tělocvičny je přísně zakázáno:

a) kouření a manipulace s ohněm, vnášení hořlavin, výbušnin, zbraní, střeliva i jiných 
potencionálně nebezpečných věcí,

b) vnášení a konzumace alkoholických nápojů a omamných látek,

c) vstupování do budovy se žvýkačkou,

d) vnášení a používání skleněných láhví a obalů,

e) převlékání a odkládání jakýchkoli věcí mimo šatny,

f) odkládání odpadků mimo místa k tomu určená,

g) úmyslné ničení veškerého vybavení a zařízení tělocvičny (kopání do dveří, 
stoupání na radiátory, nešetrné zacházení se sprchami, sedání a zavěšování na branky 
nebo basketbalové koše a jejich konstrukce, ochranné sítě zdí apod.),

h) neoprávněná manipulace s hydranty, hasicími přístroji, konstrukcí basketbalových 
košů,

i) vodění nebo vnášení zvířat do budovy,

j) opírání kol o stěny budovy (pro odkládání kol je určený stojan)



Návštěvník tělocvičny je povinen:

a) dodržovat Návštěvní řád a Pravidla pro užívání prostor tělocvičny, která jsou 
součástí Provozního řádu tělocvičny a jsou vyvěšena na viditelných místech, respektovat 
a řídit se pokyny provozovatele nebo jím pověřené osoby,

b) udržovat pořádek a čistotu ve všech užívaných prostorách, případně provést 
okamžitý úklid pomocí úklidových pomůcek (odkládání odpadků mimo místa k tomu 
určená není povoleno),

c) zhášet v prostorách, pokud odchází z těchto prostor jako poslední,

d) chovat se tak, aby nebyli omezováni nebo ohrožováni účastníci i jiných 
sportovních aktivit v ostatních sportovních prostorách.

Provozovatel tělocvičny nebo jím pověřená osoba je oprávněna provést kdykoliv 
kontrolu dodržování Návštěvního řádu i Pravidel užívání prostor tělocvičny a v 
případě jejich nedodržování tuto nekázeň potrestat vykázáním z areálu tělocvičny, 
případně zrušit rezervovanou akci bez náhrady.

Návštěvník tělocvičny bere na vědomí:

že svým vstupem se zavazuje k dodržování Návštěvního řádu tělocvičny

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

POLICE 158

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ ČEZ (elektřina) 840 850 860

Návštěvní řád byl schválen Radou města Vysoké Veselí dne16.9.2015 

s účinností od 17. 9. 2015

-----------------------------------------------------                       ------------------------------------------------
  Luboš Holman, starosta Vysokého Veselí                      Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová, ředitelka školy


