Provozní řád školního hřiště ZŠ U Krčského lesa

Školní hřiště je přístupné pro veřejnost v období duben – červen; září – listopad.
Otevřeno je v čase 16 – 19 hod.

A. Základní ustanovení
Provozní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor
školního hřiště.
Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a
majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho
prostorách. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen
dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje
se je dodržovat.
Školní hřiště je přednostně určeno pro základní školu, školní družinu po dobu provozu školy.
V odpoledních hodinách je školní hřiště k dispozici školní družině, zájmovým kroužkům a široké
veřejnosti.
Všichni, kteří využívají areál školního hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento
provozní řád a pokyny správce hřiště.

B. Povinnosti všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor školního hřiště.
1. Vstup a využívání školního hřiště je na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost za
odložené věci a případné úrazy.
2. Dětem do 6 let je povolen vstup pouze v přítomnosti rodičů.
3. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčených bran je
zakázáno.
4. Při užívání školního hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny
správce, neničit zařízení školního hřiště a dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.
5. V případě nutnosti využívat mobilní WC.
5. Návštěvníci jsou povinni po skončení provozu opustit prostor školního hřiště.

C. V prostoru školního hřiště je přísně zakázáno:
1. Vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu.
2. Jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu.
3. Kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek.
4. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
5. Ničit zařízení a vybavení hřiště.
6. Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.
7. Umožnit vstup a volný pohyb psů a jiných zvířat. Porušení těchto příkazů může být důvodem
k vykázání z areálu školního hřiště.
8. Poškozovat povrchy hřišť odhazováním odpadků a žvýkaček.
9. Vstupovat na herní plochu hřišť v nevhodné obuvi (např. boty s ostrými podpatky nebo
kolíky).

D. Odpovědnost za škody a důsledky porušení provozního řádu.
1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu školy na vlastní nebezpečí.
2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci hřiště nebo
škole, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení provozního řádu, může být do
budoucna zakázán vstup do prostor areálu.
4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s
příslušnými právními předpisy.
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