„Škola všemi smysly, rozumem a srdcem“

ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ a ZŠ SV. AUGUSTINA

Každý uživatel školního hřiště MŠ a ZŠ sv. Augustina je povinen dodržovat tento řád,
který jasně stanoví pravidla pro užívání sportovního areálu a hřiště MŠ a ZŠ sv. Augustina.
1. Provoz hřiště je v pondělí až pátek v době od 7:30 do 17:00 hodin zajištěn školou, od 17:00
do 20:00 hodin, v sobotu a neděli je k dispozici k pronájmu organizacím i jednotlivcům
podle dohody. Vstup do prostoru sportovního areálu a hřiště je povolen pouze
ve vyhrazené době, a to v doprovodu učitele, vychovatele nebo vedoucího zájmového
kroužku. Ve večerní době jen se souhlasem vedení.
2. Na pronájem hřiště (dlouhodobější) je nutné sepsat pronájemní smlouvu, kterou má právo
uzavírat jen vedení školy. Při sepsání smlouvy je dohodnut způsob platby. Nájemce, který
uzavírá s vedením školy smlouvu o pronájmu, zodpovídá za to, že osoby vstupující na
hřiště v době sjednaného pronájmu budou dodržovat tento řád a řád školy.

3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho provozovatel
oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.
4. Vyhrazené místo pro odložení věcí jsou určené šatny v budově školy.
5. Provoz hřiště je vyhrazen pro hodiny tělesné výchovy, sportovní tréninky, sportovní
utkání a další sportovní a kulturní akce a pro akce školní družiny.
6. Každý, kdo využívá školní hřiště, je povinen dbát o svou bezpečnost, o bezpečnost
ostatních osob na hřišti a v celém areálu hřiště.
7. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
8. MŠ a ZŠ sv. Augustina neručí za ztráty věcí odložených v prostoru areálu hřiště.
9. Po předání dítěte rodičům nenese MŠ a ZŠ sv. Augustina žádnou zodpovědnost za
odložené věci, škody ani úrazy způsobené neopatrností a nedodržováním řádu školního
hřiště, jakož i nedodržením pokynů učitele nebo vychovatele.
10. Je zakázáno vodit do prostoru sportovního areálu jakákoli zvířata.
11. Každý nájemce či uživatel hřiště je povinen udržovat areál v čistotě a pořádku, dbát na to,
aby nedocházelo k jeho ničení a poškozování.
12. Uživatel hřiště nesmí svým chováním narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem
nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.
13. Po skončení provozní doby je vstup do areálu přísně zakázán.
14. Případné úrazy, poškození areálu či jiné závažné věci je uživatel povinen nahlásit správci
vedení školy, který se zapíše do knihy úrazů.
15. V celém areálu, jakož i v budově školy je přísný zákaz kouření a užívání alkoholu a látek
způsobujících závislost.
Povinnosti pro školní tělesnou výchovu:
1. Na hřiště je žákům vstup povolen pouze v doprovodu vyučujícího.
2. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti a manipulovat s nimi.

3. Na hřišti jsou povinni všichni zachovávat pořádek a čistotu.
4. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a úklid veškerého nářadí,
náčiní a pomůcek, které v hodině potřeboval.
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Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.9.2015

Mgr. P. Juan Provecho, OSA
Ředitel školy

