HŘIŠTĚ ZŠ PETŘINY-SEVER
PROVOZ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
VŠEDNÍ DNY
OBDOBÍ

V průběhu školního roku od 8:00 do 15:30
je hřiště vyhrazeno pouze pro výuku a zájmovou činnost
školy.
Provoz hřiště pro veřejnost zdarma či za úplatu
probíhá v níže uvedených časech.

květen - září

15:30 - 20.00

březen, duben,
říjen
listopad - únor

15:30 - 18.30

VOLNÉ
DNY

duben - říjen
14:00-18:00,
listopad-březen
13:00-17:00.

15:30 - 17.00

Cena za hodinu pro organizovanou skupinu 340,- Kč včetně DPH.
Kontakt pro sjednání podnájmu: pí. Pavla Chleborádová – ekonom školy / tel: 235090731, 235090730
e- mail: p.chleboradova@zspetriny.cz

Sportovní areál hřiště slouží k zabezpečení výuky školní tělesné a sportovní výchovy, zájmové
tělesné výchově, organizované tělovýchovné činnosti skupin dětí, mládeže a dospělých i
sportovnímu vyžití veřejnosti. Školní hřiště je víceúčelové – fotbal, nohejbal, volejbal, tenis,
soft, atletika.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele a kustoda areálu.
JE ZAKÁZÁNO:
a) ničit a přelézat ploty, do areálu vstupovat jinak než hlavním vchodem;
b) na umělých hřištích jezdit na kolečkových bruslích, kolech, skateboardech a koloběžkách;
c) vodit do prostoru sportovního areálu jakákoli zvířata;
d) odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví;
e) houpat a zavěšovat se na brankách a basketbalových koších;

f) v celém areálu platí přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ, KONZUMACE ALKOHOLU, UŽÍVÁNÍ DROG a rozdělávání
ohně.
g) vstup se žvýkačkou
h) vstup do areálu po skončení provozní doby
ch) vnášet na hřiště nebezpečné předměty (nože, pyrotechniku,…), které by mohli ohrozit zdraví
návštěvníků

Hra a činnost dětí do 6 let je dovolena jen pod dohledem dospělé osoby.
Před vstupem na umělý povrch je třeba mít očištěnou obuv
Provozovatel neručí za ztráty věcí odložených v prostoru areálu hřiště.
Každý, kdo využívá školní hřiště je povinen dbát o svou bezpečnost, o bezpečnost ostatních osob na
hřišti a v celém areálu hřiště.
Každý nájemce či uživatel hřiště je povinen udržovat areál v čistotě a pořádku, dbát na to, aby
nedocházelo k jeho ničení a poškozování.
Pro širší veřejnost je hřiště přístupné po vyučování, provozu školní družiny a zájmových kroužcích, dle
provozní doby nebo na základě vyřízené objednávky.
Na podnájem hřiště je nutné sepsat pronájemní smlouvu, kterou má právo uzavírat jen vedení školy.
Nájemce, který uzavírá s vedením školy smlouvu o podnájmu zodpovídá za to, že osoby vstupující na
hřiště v době sjednaného pronájmu budou dodržovat tento řád a řád školy.
Pro organizované skupiny je možné zajistit šatnu a sprchu.
Pro návštěvníky sportovního areálu je přístupno WC.

Správce hřiště je oprávněn v případě porušování tohoto řádu vykázat uživatele z prostoru
hřiště. Při hrubém chování a poškozování hřiště je správce povinen kontaktovat Policii ČR.

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči tel č.:
Policie ČR tel. č.:

Schváleno dne 1. 1. 2016.

150
158

Záchranná služba tel.č.:
Záchranný systém ČR tel.č.:

155
112

Mgr. Jana Kindlová
ředitelka školy

