
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Cizím osobám je vstup zakázán, školní hřiště je pro veřejnost uzavřené.

Vstup  a  užívání  hřiště  je  povoleno  pouze  žákům  školy,  školní  družiny,  a  to  jen  s  dohledem
pracovníka  školy.  Po  dohodě  s  vedením  školy  mohou  hřiště  využít  jiné  organizace  či  osoby.
Dohlížející osoby musí být vždy proškoleny. 

Porušení pravidel stanovených tímto řádem je porušením školního řádu a žákům školy za něj lze
uložit kázeňská opatření,  která ze školního řádu vyplývají.  Porušení  pravidel  stanovených tímto
řádem školy může mít pro žáka i důsledky vyplývající mj. z ustanovení § 2918 zákona č. 89/2012
Sb.,  občanský zákoník, tj.  snížení nebo úplný zánik nároku na náhradu škody vzniklé uživateli  v
důsledku zavinění poškozeného. Porušení pravidel stanovených tímto řádem jinými uživateli může
mít  důsledky  vyplývající  mj.  z  ustanovení  §  2918  zákona č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  tj.
snížení  nebo  úplný  zánik  nároku  na  náhradu  škody  vzniklé  uživateli  v  důsledku  zavinění
poškozeného, a dále z ustanovení § 2910 a § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj.
vznik  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  uživatelem  na  zařízení  školního  hřiště.  Pokud  bude
kdokoliv  poškozovat  vybavení  hřiště,  prosíme  o  neprodlené  oznámení  na  telefonní  číslo
601369975. 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

 hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké, namrzlé nebo jinak poškozené, 
 jednotlivé herní prvky jsou určeny pouze pro děti, 
 sportovní náčiní a pomůcky zapůjčuje a uklízí pouze pracovník školy. 

ŽÁCI JSOU POVINNI:

 vstupovat na hřiště pouze pod dohledem pracovníka školy, 
 dbát upozornění a pokynů dohlížejícího pracovníka školy, 
 využívat na hřišti pouze náčiní a pomůcky pro hřiště určené, 
 po ukončení činnosti uvést hřiště do původního stavu, 
 být při výuce či hře na hřišti vhodně oblečeni a obuti, 
 chovat se ukázněně a neohrožovat na zdraví sebe či druhé žáky, 
 dodržovat pořádek, čistotu a pravidla bezpečnosti, 
 zachovávat základní hygienické návyky, 
 pro ostatní uživatele hřiště platí uvedená pravidla obdobně. 

NA HŘIŠTI PLATÍ ZÁKAZ:

 poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení hřiště, 
 kouření, konzumace alkoholu a omamných látek,
 volného pobíhání domácích zvířat, 
  stanování a rozdělávání ohňů, pořádání propagačních či reklamních akcí.
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