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Základní škola Vrbno pod Pradědem
Školní 477

Provozní řád školního hřiště
Provozovatelem hřiště je Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477
Provozní doba:
Pondělí 14:00
Úterý
14:00
Středa
14:00
Čtvrtek 14:00
Pátek
14:00
Sobota
9:00
Neděle 10:00

– 19:00 hod.
– 19:00 hod.
– 19:00 hod.
– 19:00 hod
– 19:00 hod.
– 18:00 hod.
– 18:00 hod

Ve volných hodinách a mimo vymezený čas provozní doby je možná rezervace pouze po
souhlasu zástupce provozovatele – tel. 554 230 935, 702 481 250.
Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež bezplatně jednotlivě i organizovaně.

Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů
Hřiště lze využít pro: basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, fotbal, házenou,
přehazovanou, tenis, běh, skok daleký
Škola zapůjčuje tyto sportovní potřeby: – basketbalový míč
– míče na nohejbal, volejbal, kopanou + branky
– kůly a síť na tenis, nohejbal a volejbal
Sportovní potřeby lze bezplatně zapůjčit u správce hřiště
KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN
- na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní obuvi
- respektovat pokyny správce hřiště
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe (škola ani správce
hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu)
- dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola
vymáhat náhradu)
- nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli

JE ZAKÁZÁNO
- vodit na sportoviště zvířata
- vjíždět do areálu motorovými vozidly
- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky
- užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození
Hasiči

Záchranná služba

Policie

Policie Vrbno

Integrovaný
záchranný
systém

150

155

158

554 751 733

112

NEJBLIŽŠÍ TELEFONÍ STANICE - v přízemí základní školy

Za úklid hřiště odpovídá správce hřiště.

1.

2.
3.
4.
5.

-

Rozsah denního úklidu venkovní hrací plochy: ( vždy do 8.00 hod. ) Každodenní otevírání a zavírání
hřišť, úklid odpadků z plochy hřiště, odvoz odpadu, úklid – přehrabání doskočiště, hrabání listí a odvoz,
vysypání odpadkových košů, kontrola technického stavu tělovýchovného zařízení
Průběžná péče o tělovýchovná zařízení - okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad,
Péče o zeleň - sekání a úklid trávy, hrabání a úklid listí, drobné prořezy keřů a dřevin
Údržba doskočiště - kontrola stavu obrub doskočiště, denní přehrabání pískoviště ( odstranění hrubých
nečistot ), 2 x během roku překopat – přeházet písek v doskočišti
Roční revize tělovýchovného zařízení

Venkovní vybavení: - doskočiště
- 2x branka se sítí
- 4x mobilní koš na basketbal
8x nízká lavička
6. Zásady provozu : Učitelé zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti
tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Areál je uzavřený a je přehled o hrajících dětech na uvedené
ploše. Hřiště je používáno zejména pro míčové a jiné pohybové hry. Před pobytem venku správce otevře
hřiště a zkontroluje jeho stav, vytahuje ochrannou plachtu nad doskočištěm. Denně kontroluje celkovou
plochu a stav vybavení, dle potřeby uklízí. Zajišťuje otevírání a zamykání bran pro přístup dětí a rodičů do
areálu školy. Učitelé průběžně kontrolují stav vybavení. Před ukončením pobytu venku uklidí veškeré
vybavení, zajistí zakrytí pískoviště.

9. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen správce hřiště
O kontrolách provádí písemné záznamy
Směrnice nabývá účinnosti dnem :1.5.2013

Vrbno pod Pradědem 1. 5. 2013

Zdeněk Bártek
ředitel školy

