
ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Povinnosti společné pro školní tělesnou výchovu a cvičení organizací a veřejností.

1. Žáci se převlékají v předem určené šatně.
Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její uzamčení. 
Zajistí také uložení cennějších předmětů (hodinky, mobilní telefony atd.).
Na hřiště vcházejí pod vedením vyučujícího jím vybraným vchodem. 

2. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. 
Na hřiště vstupují jen v doprovodu vyučujícího.

3. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky atd.) 
a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující. 

4. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.

5. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí, 
náčiní a pomůcky, které v hodině potřebovat.
Vyučující poslední hodiny TV je povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí.

6. Na hřišti je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).

7. Na hřišti je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají do stojanů u brány na školní hřiště nebo 
před školou.

8. Psi mají na hřiště z hygienických důvodů vstup přísně zakázán !

9. Je zakázáno jakkoli poškozovat povrchy (dráhy, doskočiště,…), kouření a zakládání ohňů, 
používání alkoholických a jiných omamných prostředků včetně piva.

10. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů dozorujících pracovníků, za nezletilé děti 
odpovídají rodiče.

11. Využití pro veřejnost: pouze míčové hry a běh.

12. Za nepříznivého počasí (deště, sněžení, námrazy, brzké tmy) je vstup na hřiště zakázán !

13. Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné sporty, 
překážky stojany na sítě atd. 
Výjimku může povolit jen ředitel školy po sepsání smlouvy o případném pronájmu a po dohodě 
o zajištění bezpečnosti. 

PROVOZNÍ DOBA:
Vyhrazeno pro potřeby školy: PONDĚLÍ – PÁTEK  8:00 – 15:00 hod.
Pro veřejnost: PONDĚLÍ – PÁTEK 15:00 – 18:00 hod.

ve dnech, kdy není vyučování:  8:00 – 18:00 hod.

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!

V Havířově dne 1.9.2012

………………………. …………………………..
správce hřiště ředitelka školy


