Pravilnik športne vzgoje
(Odobren na seji profesorskega zbora dne 7.10.2020 in na seji Z
Zavodnega
avodnega sveta dne 9.10.2020 SKLEP ŠT. 81)

Upoštevajoč navodila Tehnično znanstvenega odbora velja v telovadnici sledeči pravilnik,
ki ureja organizacijo pouka športne vzgoje.
1) Do konca emergence bo pouk športnih in gibalnih ved omejen in bo, ob ugodnih
vremenskih razmerah, potekal na prostem.
2) V izjemnih situacijah bo pouk teoretičnih vsebin v razredu.
3) Dijaki posameznih razredov so samostojna in zaprta skupina, ki se ne sme družiti z ostalimi
razredi. To pomeni, da bodo imeli dijaki posameznega razreda v telovadnici določen del
telovadnice, ki ga bodo lahko uporabljali.
4) Med aktivnostjo morajo dijaki spoštovati dvometrsko varnostno razdaljo. Maska v tem
primeru ni obvezna.
5) Dijaki naj
aj na dan, ko imajo na urniku športno vzgojo, pridejo v šolo oblečeni v primerna in
udobna oblačila. Profesor bo določil, kateri spol se bo preoblekel v učilnici, kateri pa v
telovadnici. Ko dijak vstopa v telovadnico, se mora preobuti ali sezuti.
6) V slačilnico
nico lahko vstopa spol
spol, ki je v številu do maksimalno:: 8. Razdalje med dijaki naj bo
vsaj en meter, mesta bodo označena. Drugi spol se bo preoblekel v razredu.
7) Če sta prosti obe slačilnici, se vsi dijaki preoblečejo v slačilnici, vendar samo do
maksimalnega
a števila 8 dijakov.
8) Za pouk telesne vzgoje naj dijaki prinesejo s seboj:
● telovadne copate za zunanje površine;
● nedrseče nogavice za delo v telovadnici (oz. telovadne copate za notranje površine)
● dolge in kratke hlače, majico na dolge in na kratke rokave
rokave, ter po možnosti svojo blazino ali
vsaj večjo brisačo, ki jo bo razprl nad šolsko blazino.
9) V telovadnici bodo nameščena dizinfekcijska sredstva (gel, papir, koš): pri vhodu v
slačilnice, v telovadnici in v shrambi. Obenem bo skrb profesorja hraniti spray za
z
razkuževanje površin in predmetov.
10) V telovadnici naj se dijaki ne dotikajo orodja, ki jim ni dodeljeno.
11) Športnih rekvizitov, ki jih dobijo na začetku posamezne vadbe, si ne smejo izmenjavati. Ko
dijaki odrabijo rekvizite, jih razkužijo
razkužijo.
12) Ob koncu ure se bodo dijaki preoblekli v prostorih, kot so bili določeni na začetku za vsak
spol.
13) Po končani vadbi vsake skupine bo neučno osebje poskrbelo za sanifikacijo slačinic ter
uporabljenega materiala v telovadnici (klopi, stoli in veliko orodje).
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