Provozní řád školního hřiště, hřiště s umělým
povrchem, u - rampy a školního areálu Základní školy
Praha – Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, telefony: 274861548,
739001029, www.zsprahapetrovice.cz
Celý areál slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků školy. Plocha hřiště,
hřiště s umělým povrchem, u - rampa a celý školní areál slouží pouze ke sportovní činnosti
pro něž je areál i hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsoben.
Vstup veřejnosti do prostoru hřiště je povolen jen v době určené pro provoz veřejnosti.
Případná zranění, úrazy, jiné újmy na zdraví nebo ztráty vnesených či odložených věcí
v době určené pro veřejnost nepodléhají žádnému školnímu ani jinému pojištění a škola ani
nikdo jiný za ně nenese odpovědnost, každý uživatel z řad veřejnosti využívá hřiště, u –
rampu, prostory a vybavení areálu dle vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

Mimo níže uvedenou provozní dobu, v době školních prázdnin, víkendů a
státních svátků areál není přístupný a vstup do areálu je zakázán.
Provozní doba hřiště:
Po – Pá: 8.00 – 16.00 - škola, školní družina, 16.00 – 20.00 – veřejnost.

Rezervace areálu:
Organizované skupiny, sportovní oddíly, školy, skupiny více než pěti osob, které hodlají
v areálu provozovat sportovní činnost, mají povinnost rezervovat si (a to i v době pro
veřejnost) celý nebo část areálu za následujících podmínek:
 rezervaci hřiště nebo jiné části areálu, zejména termín, platbu za využití hřiště,
úklid hřiště atd., je třeba dojednat předem s ředitelem školy,
 v případě větších akcí (turnajů, závodů apod.) je možné rezervovat si hřiště na celý
den, na sobotu, neděli, prázdniny atd.

Uživatelé hřiště jsou povinni:







řídit se pokyny ředitele školy a tímto provozním řádem, při nedodržení provozního
řádu má ředitel školy právo uživatele z areálu hřiště vykázat nebo volat policii,
na oplocenou část hřiště – plochu s umělým povrchem vstupovat pouze ve vhodné
sportovní obuvi, která neponičí povrch,
uživatelé hřiště nesmí zejména z bezpečnostních důvodů přemisťovat, pokládat je
nebo jinak manipulovat s brankami, z bezpečnostních důvodů je zejména zakázáno
houpání na brankách, ručkování po nich, překlápění branek a podobně,
na u – rampu musí být každý ve vlastním zájmu vybaven chrániči a přilbou,
chovat se v prostoru hřiště tak, aby nikdo neohrozil zdraví své ani ostatních,
pokud uživatel poškodí zařízení hřiště nebo součásti budovy školy (rozbité okno,..),
okamžitě závadu ohlásí řediteli školy nebo jím určenému pracovníkovi školy;
způsobené škody po tomto ohlášení odstraní na vlastní náklady.

V areálu hřiště je zakázáno:








kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky,
ničit zařízení hřiště,
vjíždět na kole, koloběžce, kolečkových bruslí a skateboardu mimo asfaltové plochy,
provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů,
vodit a venčit psy,
znečišťovat prostor hřiště, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
přelézat plot kolem areálu nebo plot ničit.

V Praze – Petrovicích 17.3. 2011
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