Základní škola a Mateřská škola Miličín okres
Benešov

Provozní řád školního hřiště
S/42/19
Školní hřiště, stejně jako tělocvična, je místem, kde vzniká nejvíce školních úrazů.
V době školního vyučování se žáci musí chovat ukázněně a dbát všech pokynů vydaných učitelem.
Zařízení slouží ke hrám a sportovnímu vyžití dětí a mládeže.
Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Za bezpečnost dětí na hřišti a sportovišti zodpovídají při výuce vyučující.
V době provozu ŠD zodpovídají vychovatelky pouze za účastníky přihlášené do ŠD.
Mimo uvedené doby zodpovídají za své děti jejich zákonní zástupci (polední přestávka, a to v případě,
že zákonný zástupce nesouhlasil s přítomností žáka v učebně s dozorem, doba před zahájením
vyučování, doba po ukončení odpoledního vyučování).
Povinnosti školy:
Škola je na základě ZP § 132a, odst. 3 zajistit 1x ročně kontrolu tělovýchovného zařízení odbornou
firmou, která o provedené kontrole předá škole zápis. Hřiště (jeho stav) musí být v době používání
každé pondělí shlédnuto správcem hřiště.
Provozní doba:

7,30 – 16,15 hod.

Na hřiště je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).
Při hodině TV na školním hřišti musí být zejména dodržováno:
Žáci mohou vstupovat na hřiště pouze podle pokynů učitele, jim určeným vchodem.
Vstup na hřiště je povolen pouze ve sportovním oblečení a nepoškozené sportovní obuvi vhodnou
podešví. Je nutné dbát na čistotu hřiště.
Žáci udržují sportovní zařízení a nářadí na hřišti v pořádku, čistotě, vědomě je nepoškozují a zacházejí
s ním podle pokynů učitele. Způsobená poškození a zjištěné závady musí být nahlášeny po skončení
hodiny TV vedení školy. Úmyslně způsobené škody budou oznámeny rodičům a požadována náhrada
způsobené škody.

Všechna poranění vzniklá v průběhu hodiny TV, pocity nevolnosti či bolesti musí žáci nebo spolužáci,
pokud o tom vědí, neprodleně nahlásit učiteli.
Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a úklid veškerého nářadí a pomůcek,
které byly v hodině použity.
Žákům, zájmovým skupinám a veřejnosti se zakazuje:
Vstupovat na hřiště se žvýkačkou v ústech, jíst při hodině TV.
Vzdalovat se ze hřiště v průběhu hodiny bez vědomí učitele.
Při hodině TV mít na krku řetízky a různé „ozdoby“, na rukou hodinky, prstýnky a též různé ozdoby a
řetízky, které mohou být zdrojem zranění nejen vlastního, ale i spolužáka.
Nebezpečně na hřišti „žertovat“ či jinak nebezpečně jednat.
Lézt na konstrukce umístěné na hřišti.
Lézt na prolézačku vedle školního hřiště bez vědomí a přítomnosti učitele či vychovatelky školní
družiny. Prolézačku smějí používat pouze děti ve věku 3 – 14 let.
Příchod na hřiště s domácím zvířetem (pes, kočka apod.).
Znečišťovat hřiště odpadky (prázdné lahve, žvýkačky, skořápky ořechů, apod.).

Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení
překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je
stavem dětského hřiště a pískoviště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby
je dítě používalo.
Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla
slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují
zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.
Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního
řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

SPRÁVCE HŘIŠTĚ:
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Zařízení hřiště je certifikováno podle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177.

V Miličíně 1. 9. 2019

……………………………………
správce hřiště

…………………………….
ředitel školy

