Řád školního hřiště
ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
Návštěvníci a uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat tyto pokyny:
1. Vstup do prostorů je povolen žákům a zaměstnancům školy, případně osobám, které
mají uzavřenou se školou nájemní smlouvu.
2. Provoz hřiště je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, hodiny tělesné výchovy a
další sportovní akce, pro pobyt dětí školní družiny, školního klubu a pro činnosti
vyplývající z nájemní smlouvy.
3. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují
pouze v doprovodu vyučujícího. Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během
hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její uzamčení.
4. Na hřiště je povolen vstup pouze otevřenými vchody (nikoli přes ploty).
5. Při pobytu v areálu hřiště se všichni řídí provozním řádem školního hřiště, pokyny
učitelů, vychovatelek, zaměstnanců školy, případně pořadateli sportovní akce.
6. Vstup do areálu hřiště je povolen pouze cvičím a jejich doprovodu.
7. Provozovatel neručí za ztráty věcí odložených v areálu hřiště.
8. Je zakázáno:
a) lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. koše, popelnice, atd.) a
manipulovat s nimi,
b) přenášet vybavení hřiště (např. lavičky, písek mimo doskočiště, atd.),
c) manipulovat s oddělovací sítí, brankami a ohraničením doskočiště,
d) nešetrně zacházet s umělými povrchy hřišť,
e) vstupovat na umělé povrchy v nevhodné obuvi (např. v kopačkách, podpatcích,
atd.)
f) vstupovat do areálu hřiště se psy a jinými zvířaty,
g) kouření tabákových i elektronických cigaret v areálu hřiště,
h) požívat alkoholické nápoje a jakékoli návykové látky,
i) jezdit po hřištích na kole, koloběžkách, skateboardech, in-line bruslích, atd.),
j) vstup veřejnosti po skončení provozní doby:
Po – Pá 15:30 – 20:00,
So - Ne
8:00 – 20:00,
k) úmyslně poškozovat sportovní materiál, zařízení hřiště a jeho oplocení.
9. Úrazy, ke kterým dojde v areálu hřiště, řeší pedagogický dozor případně nájemce
hřiště.
10. Při pobytu na školním hřišti všichni musí dodržovat pravidla bezpečného chování, aby
neohrozili zdraví své a zdraví dalších přítomných.
…………………………….
správce hřiště
V Jihlavě, 1. 4. 2019

………………………..
ředitel školy

