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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ
1. Klíče k jednotlivým hřištím si vyučující v době školního vyučování od 7:00 do16:00 hod. vyzvedne v kanceláři školní
jídelny proti podpisu. Po skončení výuky se hřiště opět uzamkne a klíč odevzdá zpět. Mimo období školního
vyučování klíče vydá správce sportovních hřišť.
2.

Na školní hřiště platí zákaz vstupu za jiným než sportovním účelem.

3. Vstup na hřiště je možný pouze otevřenými vstupy (nepřelézat oplocení).
4. Žáci bez řádného cvičebního úboru se z důvodu bezpečnosti nemohou aktivně účastnit vyučovacích hodin na školních
hřištích. Na sportoviště je vstup dovolen pouze ve vhodné a řádně očištěné sportovní obuvi odpovídající charakteru
povrchu hřiště a sportovní aktivity. Na sportovní plochy nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch.
5. Účastníci cvičení jsou povinni udržovat čistotu a pořádek. Musí se zde chovat slušně a ukázněně, aby neohrožovali
ostatní a ani sami sebe.
6. Žáci cvičí na hřištích jen činnosti určené vyučujícím. Dodržují přesně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičení
může začít až po povelu vyučujícího.
7. V prostoru hřiště je přísně zakázáno: jízda na kole. skateboardu a kolečkových bruslích, smýkání těžkých
předmětů (konstrukcí branek apod.), kopání míče do oplocení; konzumace jídla a obarvených nápojů (především cola,
káva apod.), manipulace s konstrukcemi a oplocením, kouření, požívání alkoholických nápojů a odhazování odpadků,
vstup zvířatům, používání zábavné pyrotechniky, přinášení předmětů, které nesouvisí se sportovní činností a lezení na
oplocení a konstrukce hřišť.
8. V případě poškození povrchu nebo zařízení a vybavení hřišť bude škola požadovat finanční náhradu dle ustanovení
školního řádu.
9. Každý úraz hlásí ihned žáci nebo postižený vyučujícímu a ten zajistí první pomoc a po hodině ho zapíše do knihy
úrazů v kanceláři zástupců ředitele.
10. Hřiště opouštějí žáci hromadně pod vedením vyučujícího.
11. Správce hřišť provádí pravidelnou kontrolu pořádku a funkce hřišť.
12. Není dovoleno na hřiště vstupovat při zhoršených klimatických podmínkách, zejména při dešti, sněhu a náledí.
13. Všichni, kteří používají areál hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat provozní řád hřišť.
14. S tímto řádem seznámí všichni vyučující všechny žáky vždy počátkem pololetí a při první schůzce předmětu nebo
zájmového útvaru (dbají na to, aby byli poučeni i žáci, kteří na první hodině chyběli). O poučení se provede zápis
do třídní knihy nebo Záznamu o práci v zájmovém útvaru.
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