Provozní řád školního hřiště
I.

Využívání hřiště

- Školní hřiště je určeno k provozování tělesné výchovy a mimoškolních
aktivit.
- Je přístupné i v odpoledních hodinách po skončení vyučování.
- Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina – ale jen po
uzavření písemné dohody s ředitelkou školy nebo po dohodě se správcem
hřiště.
- Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat
dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a
předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů
správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.
II.

Provoz a správa hřiště

- Vstup na hřiště je povolen pouze brankou u tělocvičny. Je zakázáno
přelézat ploty a zamčený vchod.
- V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je
jeho správce oprávněn omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl
povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživateli.
- V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo
v jeho bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu neodkladně
nahlásit správci hřiště.
- Každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti,
na zařízeních sportovního hřiště či zapůjčeném sportovním náčiní a je
povinen uhradit je v plné výši.
- Po vstupu na hřiště uživatel zamkne branku, klíč ale nenechá v zámku,
aby správce měl volný vstup.
- Uzamčení branky po skončení činnosti zajišťuje uživatel.
III.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování
vyznačené plochy.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (koš u vstupu na hřiště)
- vstup na hřiště s umělým povrchem v nevhodné obuvi – kopačky s
kovovými kolíky, tretry, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi
(blátem, štěrkem, pískem)

-

manipulace s ostrými předměty
jízdy na kole
jízdy na kolečkových bruslích
vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
konzumace alkoholických nápojů a drog
vstupu podnapilým osobám
kouření v celém areálu
rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
vstupu se zvířaty
odhazování žvýkaček na umělý povrch
střelba s míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na
hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat zápasy
pouze z místa k tomu určenému.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů
ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
5. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody ve sportovním areálu
školy a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně
neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. Vstup na hřiště je na
vlastní zodpovědnost uživatele (trenéra, vedoucího kroužku …)

IV.

Další ustanovení

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo pracovník školy
oprávněn jej z hřiště vykázat.
2. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného
správce hřiště jsou vyvěšeny na webových stránkách školy a v budově
školy.

