Základní škola Schulzovy sady,
Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: skola@zsschsady.cz

Provozní řád školního hřiště
Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje bezpečnost a ochranu žáků při vzdělání a s ním souvisejících
činnostech ve smyslu § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, a podmínky využívání
školního hřiště (dále jen hřiště) během i mimo vyučování. Všichni, kteří používají školní
hřiště, jsou povinni respektovat tento provozní řád.
Společná ustanovení
Hřiště slouží školní a zájmové tělovýchově i mimo vyučování pro osoby, které si hřiště řádně
pronajaly na základě písemné smlouvy.
Školní hřiště je v době mimo vyučování přístupné veřejnosti formou pronájmu.
Plochy hřiště a jejich technické vybavení slouží pouze k provozování sportovních činností, ke
kterým jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobeny a vybaveny.
Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody.
Každý uživatel je povinen:
na sportovní plochu vstupovat pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi (ne kopačky, tretry),
respektovat pokyny provozovatele (školy),
dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení hřiště,
nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli,
chovat se slušně a ukázněně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.
V/do areálu školního hřiště je zakázáno:
odhazovat a lepit žvýkačky,
vnášet nebezpečné předměty,
vjíždět na hřiště na jízdních kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech,
přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky,
rozdělávat oheň a manipulovat s ním, tábořit,
házet nebo kopat míče proti plotu nebo budovám,
lézt a skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízeních,
vstupovat (mimo skákání do dálky) na doskočiště a roznášet písek po areálu,
vjíždět do areálu a na plochy hřiště motorovými vozidly,
vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
vstupovat osobám podnapilým či pod vlivem jiných omamných látek,
vodit psy či jiná zvířata.
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Ustanovení pro žáky
V době školního vyučování se provoz řídí rozvrhem školy a provozem školní družiny do 16.30
hodin.
Žáci cvičí na hřišti ve cvičebním úboru. Převlékají se v předem určené šatně.
Na hřiště vstupují jen v doprovodu učitele jím vybraným vchodem.
Žáci provádějí na hřišti jen činnosti určené učitelem. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví
svoje ani ostatních přítomných osob.
S tělovýchovným nářadím a zařízením hřiště zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by
mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně učiteli.
Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit
úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů učitele.
Žáci nesmí nosit a užívat na hřišti žvýkačky a jídlo.
Bez souhlasu učitele nesmí žáci během vyučování opustit hřiště.
Učitelé během hodiny tělesné výchovy zajistí uzamčení šatny a uložení cennějších předmětů.
Učitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičného vybavení hřiště.
Po skončení vyučovací hodiny zajistí pořádek na hřišti a vrácení veškerého nářadí, náčiní a
pomůcek na své místo a nářaďovnu po každé hodině uzamknou.
Učitel poslední hodiny TV je povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí.
Ustanovení pro nájemce
V době mimo vyučování se provoz řídí rozvrhem dle uzavřených smluv o pronájmu, případně
dle dohody s vedením školy.
Vstup na školní hřiště je na vlastní nebezpečí. Škola neodpovídá za úrazy a ostatní škodu,
která vznikne uživatelům hřiště. Za osoby nezletilé odpovídají jejich zákonní zástupci.
Uživatelé hřiště využívají sportovní potřeby uložené v nářaďovně na hřišti, kam je po cvičení
opět vrací. Škola zapůjčuje tyto sportovní potřeby: kůly a sítě (volejbal, nohejbal, tenis),
branky na kopanou / házenou, basketbalové koše.
Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené na zařízení hřiště a okolních
nemovitostech.
V případě jakékoliv závady na sportovním vybavení hřiště je uživatel povinen tuto závadu
neodkladně nahlásit škole.
Porušení těchto pokynů může být důvodem k ukončení pronájmu hřiště.

Důležitá telefonní čísla:

Městská policie

499 320 520,

Záchranná služba

155

Policie ČR

158
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156

Hasiči

150

Základní škola

499 320 901

Závěrečná ustanovení
Touto směrnicí se ruší provozní řád školního hřiště vydaný dne 1. 9. 2014.
Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 6. 2015.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel koly
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