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PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVEN 
 

Provozovatel 

• Vyšší odborná škola  a  Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická  Třebíč, 
Žižkova 505, 674 01 Třebíč 

 
Základní údaje  

• V rámci Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické  
Třebíč jsou k dispozici čtyři posilovny:  

− posilovna 1, domov mládeže (dále DM) hoši, 3. patro, 

− posilovna 2, DM hoši, 3. patro, 

− posilovna 3, DM dívky, 2. patro, 

− posilovna 4, DM dívky, 2. patro. 

• Využívání těchto prostor se řídí Provozním řádem posiloven.  

• Posilovny mohou využívat zaměstnanci školy a jejich rodinní příslušníci, žáci a studenti 
školy nebo ubytovaní na domově mládeže a hosté ubytovaní na domově mládeže.  
 

Provozní doba  

• Uživatel posilovny, dále jen uživatel, je povinen dodržovat provozní dobu posilovny. 

• Provozní doba: 
1. pro zaměstnance školy a hosty ubytované na domově mládeže: od 6:00 do 22:00 

hodin (každý den), 
2. pro neubytované žáky a studenty školy: od 13:00 do 20:00 hodin (pondělí - čtvrtek), 

od 13:00 do 15:00 hodin (pátek), 
3. pro ubytované žáky a studenty: od příjezdu do 20:00 hodin v neděli, od 13:00 do 20:00 

hodin (pondělí - čtvrtek), od 13:00 do 15:00 hodin (pátek).  

• Při obsazení posilovny jiným uživatelem není do posilovny přístup umožněn.  

• Aktuální provozní doba a dostupnost posiloven je zveřejňována prostřednictvím 
rezervačního systému.  

• Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby.  
 
Všeobecné pokyny  

• Každý uživatel posilovny je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat  
a chovat se v souladu s ním.  

• Prostory posilovny jsou určeny výhradně k rekreačnímu sportovnímu vyžití. 

• Každý uživatel je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou 
zodpovědnost za zdravotní stav uživatelů.  

• Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve 
vhodném, pro cvičení určeném sportovním oblečení. Každý uživatel při cvičení na 
posilovacích přístrojích musí mít ručník.  

• Uživatel je povinen užívat prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny 
a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární 
ochrany. 
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• Při provozování příslušné sportovní činnosti uživatel nesmí ohrozit své zdraví, ani 
zdraví ostatních uživatelů a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat 
prostory posilovny.  

• V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje anebo cvičebních pomůcek je 
každého uživatele povinností uvedenou skutečnost oznámit neprodleně odpovědné 
osobě - viz. níže (telefonicky, emailem) a službu konajícímu vychovateli na domově 
mládeže.  

• Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo a uvede 
stanoviště do původního stavu.  

• V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit neprodleně odpovědné 
osobě viz. níže (telefonicky, emailem) a službu konajícímu vychovateli na domově 
mládeže. 

• V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, 
používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze 
nealkoholické nápoje v plastových obalech. Zákaz vstupu se žvýkačkou.  

• Do všech prostor posiloven je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem 
návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně 
nevhodném oblečení. Zákaz vstupu zvířat. 

• V případech, kdy dojde k porušení BOZP a následné škodě, tuto škodu a její následky 
uživatel v plné výši uhradí. 

 
Důležitá telefonní čísla 

• Hasiči    150       

• Záchranná služba  155 

• Policie     158 

• Sekretariát školy  568 610 101 

• Domov mládeže  568 610 140 
 
Odpovědná osoba  
Mgr. Foltýnová Lenka, tel.: 568 610 148, email: lenka.foltynova@szstrebic.cz 
  
Platnost řádu  

• Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. ledna 2020.   
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Havlíková 
ředitelka školy 
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