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ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

1. Školní hřiště je tvořeno oploceným sportovním hřištěm, navazující umělou plochou
a doskočištěm.
2. Všichni uživatelé školního hřiště jsou povinni dodržovat tento řád v plném rozsahu.
3. Na provoz hřiště v rámci výuky či provozu školní družiny se vztahují rovněž veškerá
ustanovení školního řádu a řádu školní družiny.
4. Na povrch plochy nelze vstupovat v nevhodné obuvi (špičaté podpatky, kopačky
s hroty nebo znečištěná obuv). Zařízení nepoužívejte, je-li kluzké, vlhké nebo
namrzlá dopadová plocha.
5. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.
6. Je zakázáno vnášet jakékoli jídlo a nápoje mimo čisté vody. V případě znečištění
hřiště např. slazeným nápojem, je nutné povrch okamžitě ošetřit prolitím
dostatečným množstvím čisté vody. Je zakázáno odhazování žvýkaček na zem.

7. Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během hodiny tělesné výchovy zajistí
vyučující její uzamčení. Cenné předměty si žáci ukládají v šatně nebo ve své osobní
skříňce.
8. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen
v doprovodu vyučujícího jím vybraným vchodem. Bez vědomí vyučujícího žáci nesmí
prostory hřiště opustit.
9. Vyučující vždy před začátkem hodiny / aktivity zkontroluje upevnění branek a
povrch hřiště.
10. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky,
překážky atd.) a manipulovat s nimi. S tělovýchovným nářadím zachází pouze žáci
pověřeni vyučujícím. Pokud zjistí žák v průběhu pobytu na hřišti jakoukoli závadu,
okamžitě ji oznámí vyučujícímu. Rovněž každý úraz žáci hlásí ihned vyučujícímu.
11. Kůly na síťové sporty: Manipulace s kůly na síťové sporty je dovolena pouze pod
dohledem vyučujícího. Po použití musí být kůly pevně uzamčeny u budovy školy na
určeném místě.
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12. Doskočiště: Před každým použitím doskočiště je vyučující / popř. pedagogický dozor
povinen zkontrolovat jeho stav. Prostor doskočiště žáci opouští směrem k budově
školy, aby nedocházelo ke zbytečnému zanášení umělého povrchu pískem.
Doskočiště se musí vždy po použití uhrabat a pečlivě zakrýt určenou plachtou. Je
zakázáno si na doskočišti hrát s pískem.
13. Po skončení vyučovací hodiny / aktivity školní družiny zajistí vyučující pořádek na
hřišti a úklid veškerého nářadí, náčiní a pomůcek, které v hodině potřeboval.
Vyučující poslední hodiny TV je povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí.

Další pravidla pro užívání hřiště mimo výuku:

14. Mimo výuku, popř. aktivity školní družiny je pobyt na hřišti na vlastní nebezpečí.
15. Na hřiště je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).
16. Herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let věku.
17. Na hřišti je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají do stojanů u brány na školní
hřiště nebo před školou.
18. Psi mají na hřiště z hygienických důvodů vstup přísně zakázán.
19. 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.
20. V celém areálu je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli
psychotropních látek.
21. Za odložené věci škola neručí.

Školní hřiště slouží školní a zájmové tělovýchově i mimo vyučování zejména pro žáky školy.
Bude dobře sloužit tak dlouho, pokud na něm budeme skutečně jen sportovat v rozsahu, pro
který stačí.
V Praze dne 28.6.2021
J. Horníček
ředitel školy

