Provozní řád školního hřiště
Vlastník: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Provozovatel: Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace, Kollárova 2713/30, 586 01 Jihlava

I. Úvodní ustanovení
Školní hřiště (dále jen hřiště) je určeno zejména pro výuku tělesné výchovy a ostatní školní aktivity žáků školy, dále
pro potřebu dalších školských zařízení a také pro tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace.
Každý uživatel je povinen seznámit se při vstupu na hřiště s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

II. Vstup na hřiště
 Vstup do prostorů hřiště je pouze povolen žákům a zaměstnancům školy, případně osobám, které mají
uzavřenou se školou nájemní smlouvu.
 Provoz hřiště je vyhrazen pro hodiny tělesné výchovy, tréninky, sportovní utkání a další sportovní akce,
pro pobyt dětí školní družiny, školního klubu a pro činnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
 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.
 Na hřiště je povolen vstup pouze otevřenými vchody (nikoli přes ploty).
 Při pobytu v areálu hřiště se všichni řídí provozním řádem školního hřiště, pokyny učitelů, vychovatelek,
zaměstnanců školy, případně pořadateli sportovní akce.
 Vstup do areálu hřiště je povolen pouze cvičím a jejich doprovodu.
 Provozovatel neručí za ztráty věcí odložených v areálu hřiště.
III. Užívání hřiště
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním činnostem, pro které bylo
vybudováno: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal a ostatní míčové hry. Vstup je povolen
pouze ve vhodné sportovní obuvi bez špuntů, ostrých hrotů, podpatků a znečištění. Je zakázáno přinášet
slazené nápoje na bázi Coca-cola a požívání jakéhokoliv jídla v prostoru hřiště.
IV. Je zakázáno
 lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. koše, popelnice, atd.) a manipulovat s nimi
 věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal a branky
 přenášet vybavení hřiště (např. lavičky, písek mimo doskočiště, atd.)
• kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek
• odhazování odpadků mimo určená místa
• vstupovat osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
• vstupovat se psy a jinými zvířaty
• nosit ostré předměty do prostoru hřiště
• jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení hřiště
• manipulovat s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou
• vstupovat a jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech, koloběžkách, s dětskými kočárky a na
dětských odrážedlech
• ničit zeleň a venkovní inventář hřiště
 vstupovat veřejnosti bez uzavřené nájemní smlouvy
V. Ostatní ustanovení
Úrazy, ke kterým dojde v areálu hřiště, řeší pedagogický dozor případně nájemce hřiště.
Při pobytu na hřišti všichni musí dodržovat pravidla bezpečného chování, aby neohrozili zdraví své a zdraví dalších
přítomných.
Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba – 155 / Hasiči – 150 / Policie ČR – 158 / Městská policie – 156

V Jihlavě 3. 9.2020

……………………………………………………..
ředitel školy

