Provozní řád školního hřiště
Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti.
Plocha hřiště slouží pouze ke sportovní činnosti, pro niž je hřiště konstrukčně a stavebně
uzpůsobeno.
Vstup do prostoru hřiště je povolen jen v době určené pro provoz veřejnosti.
Po – Pá:
So, Ne:

Provozní doba hřiště:
7.55 – 16.00 - škola, školní družina
16.00 – 19.00 - veřejnost
po předchozí dohodě se správcem hřiště

Možnosti rezervace:
Organizované skupiny či sportovní oddíly mají možnost rezervace za následujících podmínek:
 rezervaci hřiště je třeba dojednat předem se správci hřiště,
 v případě větších akcí (turnajů apod.) je možné po dohodě zpřístupnit hřiště na celý
den
Uživatelé hřiště jsou povinni:
 řídit se pokyny správce hřiště, při nedodržení provozního řádu má správce právo
uživatele z areálu hřiště vykázat nebo volat městskou policii,
 vstupovat na hřiště pouze ve vhodné sportovní obuvi,
 zapůjčené vybavení (sloupky, sítě, branky) vracet kompletně a v pořádku na
vyhrazené místo,
 chovat se v prostoru hřiště tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních,
 pokud uživatel poškodí zařízení hřiště nebo součásti budovy školy, okamžitě závadu
ohlásí správci hřiště; úmyslně způsobené škody odstraní na vlastní náklady
V areálu hřiště je zakázáno:
 vstupovat do dalších prostor areálu školy mimo hřiště a přístupových cest,
 kouřit, manipulovat s ohněm a pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho
druhu,
 ničit zařízení hřiště,
 vjíždět na kole a koloběžce, u kolečkových bruslí a skateboardu vjíždět mimo plochy
k tomu určené,
 provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů,
 vodit a venčit psy,
 znečišťovat prostor hřiště, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
 přelézat plot kolem areálu.
Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na školním hřišti na vlastní nebezpečí. Škola ani
správce neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru školního hřiště,
ani za případné újmy na zdraví.
Správci hřiště:
Miloš Sklenička – tel.: 728 718 824

V Lánech 1. 9. 2020

Mgr. Iveta Vrabcová, ředitelka školy

