Provozní řád školního hřiště
FZŠ Brdičkova 1878
Hřiště slouží k provozování školní tělesné výchovy, dále sportovní a zájmové činnosti žáků, zaměstnanců
školy a veřejnosti. Plocha hřiště se smí využívat pouze ke sportovním činnostem, pro něž je konstrukčně a
stavebně uzpůsobena.
Využití jednotlivých sektorů hřiště:
a) sektor s umělou trávou slouží především pro malou kopanou
b) běžecká dráha a sektory, v nichž jsou umístěna atletická zařízení, slouží atletice
Jednotlivé sektory hřiště se smí využívat pouze k účelu, k němuž jsou určeny.
Na pořádek a dodržování provozního řádu hřiště dohlíží správce hřiště – školník.
Jednotlivé sektory hřiště si mohou zájemci pronajmout buď formou dlouhodobého, nebo pravidelně se
opakujícího pronájmu v kanceláři školy
Všichni, kteří používají školní hřiště, jsou povinni respektovat tento provozní řád a při využití mimo
vyučování se řídit pokyny správce nebo jiného zaměstnance školy.
1. Provozní doba:
Pro veřejnost je hřiště přístupné v době mimo školního vyučování a to v sektorech, které aktuálně
nevyužívají sportovní oddíly. Akce školy a činnost školních sportovních oddílů, které mají sjednaný
dlouhodobý pronájem hřiště, mají před veřejností přednost.
2. Vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost za škody na zdraví,
vzniklé při činnosti na hřišti. Škola rovněž neodpovídá za odložené věci.
3. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčených bran je
zakázáno.
4. Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi. Při užívání hřiště je každý povinen
dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce nebo jiných zaměstnanců školy, neničit
zařízení hřiště, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.
5. V prostoru hřiště je přísně zakázáno:
jízda na kole, koloběžce nebo na kolečkových bruslích
kouření, požívání alkoholických nápojů a drog
jíst na hřišti, vstupovat na hřiště se žvýkačkou
vodění jakýchkoli zvířat
vnášení slazených nápojů
odhazování odpadků mimo odpadové nádoby
střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti
provozování jiných aktivit, než pro jaké je hřiště určeno
Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.
6. Při zajištění pořádku na hřišti správce spolupracuje s Městskou policií.
7. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních hřiště
či zapůjčeném sportovním náčiní a je povinen nahradit je v plné výši.
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