ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. MASARYKA
FRÝDLANT N. O,
nám T. G. M. 1260, 739 11Frýdlant n. O.
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTA FRÝDLANT N.O. (MIMO ZŠ TGM)
Pro zajištění pořádku, bezpečnosti při užívání školního hřiště v době mimo výuky žáků ze ZŠ TGM
vydává ředitelka ZŠ tento provozní řád.
1. Školní hřiště je primárně určeno pro výuku žáků ZŠ TGM Frýdlant n.O. V případě zájmu je
možno jej využít ostatními školskými zařízeními Města Frýdlant n.O. k plnění jejich ŠVP.
2. Školní hřiště je určeno pouze pro sportovní činnost a činnosti v příčinné souvislosti se sportovní
činností.
3. ZŠ TGM neodpovídá za úrazy a ostatní škodu, která vznikne uživatelům hřiště z řad ostatních
školských zařízení při sportovní a ostatní činnosti. Za osoby nezletilé odpovídají jejich pedagogičtí pracovníci.
4. Na školní hřiště je zakázán vstup se zvířaty.
5. ZŠ TGM 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. Návštěvník má povinnost hřiště uzamykat. Klíče od brány hřiště budou svěřeny jednotlivým
školským zařízením Města Frýdlant n.O. do trvalého užívání na základě předávacího protokolu.
Přebírající zodpovídá za svěřené klíče. Je zakázáno pořizovat kopie klíčů.
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:
- 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 se s tímto provozním řádem
- užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti;
- vyzvednout k zapůjčení mobilní lékárničku 1.pomoci na sekretariátu ZŠ TGM a
po ukončení výuky vrátit zpět
- provést kontrolu sportoviště a zařízení před zahájením činnosti; zjištěné závady
neprodleně oznámit na sekretariátu školy ZŠ TGM
- 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. Umístění lékárničky pro poskytnutí 1. pomoci : k vyzvednutí před zahájením výuky na sekretariátu ZŠ TGM – mobilní lékárnička
13. Důležitá telefonní čísla:
 integrovaný záchranný systém
112
 hasiči
150
 záchranná služba
155
 policie
158
Dne: 1. 4. 2017 - neplatné
Mgr. Martin Kudělka
správce hřiště

Mgr. Lenka Matušková
ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. MASARYKA
FRÝDLANT N. O,
nám T. G. M. 1260, 739 11Frýdlant n. O.

ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ V DOBĚ ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
1. V době vyučování platí i na školním hřišti školní řád.
2. Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její
uzamčení. Zajistí také uložení cennějších předmětů (hodinky atd.). Na hřiště vcházejí pod vedením vyučujícího.
3. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen v doprovodu vyučujícího.
4. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky atd.) a
manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.
5. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.
6. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí,
náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je povinen uklidit
veškeré zbývající náčiní a nářadí.
7. Vstupní bránu na školní hřiště odemyká a uzamyká ped. doprovod.

Dne: 9.5. 2017
Mgr. Martin Kudělka
správce hřiště

Mgr. Lenka Matušková
ředitelka školy

