
DODATEK  

k Provoznímu řádu z 20.12.2015 o užívání herny stolního tenisu v prostoru tělocvičny 

5. Základní školy v Jindřichově Hradci   

 www.pinecjh.cz/provozni-rad.html 
 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem 10.9.2020 a je platný po dobu platnosti mimořádných opatření, aktu-

álně  Mimořádného nařízení ministra zdravotnictví (dále MZ) ze dne 9.9.2020, dle kterého  se nevztahuje na 

sportovce „v době tréninku, zápasu, soutěže (odst. 2, pís. X.)!“, tedy pouze při hře za stolem (hrací prostor).  

1) Vstup do budovy školy je možný  pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, 

ústa), např. respirátor, rouška, ústenka (platí pro hráče, trenéry, nezbytný doprovod, 

organizační tým) 
 

2) Mimo hráče, trenéry, doprovod, hlavního rozhodčího a zabezpečující tým není vstup do 

školy povolen.  
 

3) Prezence hráčů turnajů, při které podají své čestné prohlášení o bezinfekčnosti, 

proběhne hned po vstupu do školy, ještě před přechodem do šaten. Prohlášení o bezin-

fekčnosti a potvrzení účasti u turnajů mládeže potvrdí trenér či doprovázející osoba 

mládežnického týmu.  

U vlastních tréninků je vedena docházka.  
 

4) Všichni jsou povinni  dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedo-

držování, po prokazatelném upozornění  je důvodem k vykázání z prostor školy a tím i 

hráče z turnaje, bez náhrady škody.  
 

5) Do prostoru tělocvičen mají přístup pouze hráči, trenéři , rozhodčí a jeho zástupci, pořa-

datelé, apod. a to pouze ve sportovní obuvi (přezutí) či v návlecích.  
 

6) Ve všech prostorách školy (chodby, šatna, WC, tělocvična) jsou všichni přítomní povinni 

nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), 
 

7) Hráč:  

a) si po vstoupení do hracího prostoru roušku sejme   

b) ošetří si ruce antibakteriálním gelem/sprayem (u stolku rozhodčího) 

c) po ukončení hry si hráči nepodávají ruce vzájemně, ani s rozhodčím či trenéry, ale 

symbolicky náhradním způsobem např. „loktem“, úklonou, apod.  

d) po skončení hry, před odchodem mimo hrací prostor si roušku nasadí 

e) rozhodčí u stolu jsou povinni mít roušku po celou dobu.  

8) Ochranné prostředky (gel/spray) jsou umístěny na každém stolku rozhodčího a u hlavního          

    rozhodčího.  

 

 

V Jindř. Hradci dne 10.9.2020 

Ladislav Mátl, v.r.  

http://www.pinecjh.cz/provozni-rad.html

