ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. MASARYKA
FRÝDLANT N. O,
nám T. G. M. 1260, 739 11Frýdlant n. O.
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
Pro zajištění pořádku, bezpečnosti při užívání školního hřiště v době mimo školního vyučování vydává ředitelka ZŠ tento provozní řád.
1. Školní hřiště je v době mimo vyučování určeno pro žáky školy i ostatní veřejnost. Je přístupné v
odpoledních hodinách po skončení školní výuky, ve dnech volna a v době prázdnin. V době výuky je uzamčeno.
2. Školní hřiště je určeno pouze pro sportovní činnost a činnosti v příčinné souvislosti se sportovní
činností.
3. Vstup na školní hřiště je na vlastní nebezpečí. Škola neodpovídá za úrazy a ostatní škodu, která
vznikne uživatelům hřiště při sportovní a ostatní činnosti. Za osoby nezletilé odpovídají jejich
zákonní zástupci.
4. Škola nenese odpovědnost za vzniklé škody na osobním majetku a za odložené věci.
6. Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno.
7. Při užívání hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení hřiště, dbát a
bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.
8. Manipulace se zařízením školního hřiště je zakázána.
9. V areálu školního hřiště zakázáno:
- vstupovat se zvířaty
- kouření
- užívání alkoholických nápojů a návykových látek
- jízda na kole
- jízda na kolečkových bruslích
- jízda na motocyklech
- střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti
10. Povinnosti uživatele sportovního hřiště
- seznámit a řídit se s tímto provozním řádem
- užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti;
- provést kontrolu sportoviště a zařízení před zahájením činnosti; zjištěné závady
oznámit na sekretariátu školy 558 678 169 (po – pá 7.00 – 15.00 h)
- využívat k odkládání odpadků určené nádoby.
11. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních
sportovního hřiště, popř. za škody způsobené užíváním hřiště na okolních nemovitostech.
12. Důležitá telefonní čísla:
 integrovaný záchranný systém
112
 hasiči
150
 záchranná služba
155
 policie
158
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