Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim
________________________________________________________________________________________

Návštěvní a provozní řád multifunkčního hřiště
Vážení návštěvníci,
všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit tímto návštěvním řádem.
Multifunkční hřiště je součástí areálu ZŠ Hrochův Týnec a je určeno zejména pro tělesnou výchovu
žáků školy a k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin,
zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal…)
V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána
tomu, kdo škodu způsobil.
Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí!! Vstupovat na hřiště lze pouze za příznivého počasí, nelze
ho využívat v dešti, hrozí riziko uklouznutí!!!!
Žáci ZŠ užívají hřiště vždy s vědomím a pod stálým dohledem pedagogických pracovníků.
O možných rizicích jsou žáci informováni přiměřeně jejich věku.

Návštěvní řád
1. Pro veřejnost je sportovní areál přístupný v odpoledních hodinách po skončení vyučování a dále
v sobotu, v neděli, o prázdninách a svátcích.
2. Od listopadu do března se na ploše hřišě neodklízí sníh a plocha se neupravuje. Vstup na
neupravené hřiště je možný pouze se souhlasem vedení školy.
3. Provozní doba pro veřejnost: Po- Pá 15.00h až 22.00h, So- Ne 8.00h až 22.00h
4. Na víceúčelových hřištích s umělým povrchem je zakázáno užívání nevhodné obuvi
(např. kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo znečištěná obuv blátem,
štěrkem, pískem).
5. Vstup a využívání sportovního areálu je na vlastní nebezpečí, škola nenese
odpovědnost za případný úraz či ztrátu odložených věcí.
6. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu nebo prolézání sítí je
zakázáno.
7. Vstup je z důvodu bezpečnosti povolen jen hrajícím osobám, divákům je povoleno sledovat hru
pouze za hrazením.
8. Při užívání sportovního areálu je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se řády
sportoviště, neničit zařízení sportovního areálu, dbát na bezpečnost svou i dalších
uživatelů sportovního areálu.
9. V prostoru sportovního areálu je přísně zakázáno:
✓ jízda na kole, motocyklech, skateboardech a jiných motorových či nemotorových vozidlech
✓ jízda na kolečkových bruslích
✓ užívání alkoholických nápojů, drog a jiných omamných prostředků
✓ nepoužívat barvené a kolové nápoje v blízkosti a na umělém povrchu
✓ kouření
✓ venčení psů a jiných domácích zvířat
✓ pořizovat prostřednictvím jakýchkoliv technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy
probíhajících sportovních akcí a činností bez povolení pořádající organizace
10. Porušení těchto zákazů či jakýchkoliv jiných pravidel dle tohoto provozního řádu může být
důvodem k vykázání ze sportovního areálu.
11. Na dobu určenou pro veřejnost je možné si hřiště předem rezervovat telefonicky 1 den
předem u p. Nosila na tel. 604 610 747, popř. smluvně u účetní školy p. Nedvědové
469 692 123.
12. Uživatel hřiště je povinen dodržet smluvní čas a provozovat dohodnutý druh sportu.
13. Pronájem a zapůjčení klíčů je umožněno osobě starší 18 let, která zodpovídá za jejich
vrácení a předání hřiště bez závad.
14. V případě poškození zařízení je návštěvník povinen neprodleně závadu nahlásit při vracení klíčů,
popř. přímo kontaktovat školu.
15. Zapůjčení hřiště může být zamítnuto těm osobám, které porušují ustanovení provozního řádu.
Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy 2.5.2022

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim
________________________________________________________________________________________

Provozní řád multifunkčního hřiště
I.

Provozovatel
Multifunkční hřiště je součástí areálu Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim.

II.

Údržba školního hřiště
Za údržbu a pořádek odpovídá p. P. Šťastný (školník), tel. 776 166 800
Kontakt na vedení školy: 469 319 922 (ředitelna školy), 776 008 959 (ř.š.)

.
III.

Provozní doba
ZŠ- v době provozu školy 7.00- 15.00
Veřejnost Po- Pá 15.00h až 22.00h, So- Ne 8.00h až 22.00h

IV.
V.
VI.

Denní úklid a průběžná kontrola
vysypání odpadků z odpadkového koše
provedení kontroly, zda se na umělém povrchu nenachází nebezpečné nečistoty (kamínky,
ostré předměty, sklo, kovové předměty, atd.)
Péče o umělý povrch
Čištění sportovních povrchů od běžné nečistoty či spadu se provádí omýváním proudem čisté
vody.
Odstranění hrubých, zejména napadaných nečistot, se provádí mechanickým zametáním
jemným koštětem.
Provádění kontroly školního hřiště

Vizuální kontrolu provádí před každým použitím při TV pedagogický pracovník.
Jedenkrát za týden provést provozní kontrolu umělého povrchu (školník).
Provozní kontrola areálu je prováděna - před začátkem školního roku
- po zimním období (v zimě se vybavení nepoužívá)
Při zjištění závady musí být zařízení zabezpečeno proti použití do doby odstranění závady.
VII.
X.

Roční revize
1x ročně odbornou firmou
případná oprava zjištěných nedostatků

Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí podle ustanovení tohoto provozního řádu činí provozovatel a pracovníci jím
osobně pověřeni.
2. Provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání školního hřiště.
3. Zodpovídá za odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize.
4. Tento provozní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný a nabývá účinnosti od 2.5.2022.

Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy
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