Masarykova základní škola
a Mateřská škola,
Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420

Provozní řád školního hřiště
Školní hřiště stejně jako tělocvična je místem, kde vzniká nejvíce školních úrazů.
Žáci se proto musí chovat ukázněně a dbát všech pokynů vydaných učitelem.
Povinnosti školy:
Škola na základě ZP§ 132a,odst.(3) zajistit 1x ročně kontrolu tělovýchovných zařízení
(v případě šk. hřiště kontrolu stavu konstrukcí na hry) odbornou firmou,která o provedené
kontrole předá zápis.Hřiště (jeho stav) musí být v době používání každé pondělí shlédnuto
správcem hřiště vč. provedení zápisu do provozního sešitu.
Na hřiště je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).
Při hodině tělesné výchovy na školním hřišti musí být zejména dodržováno:
1. Žáci mohou vstupovat na hřiště pouze pod vedením učitele, jim určeným vchodem.
2. Vstup na hřiště je povolen pouze ve sportovním oblečení a nepoškozené sportovní obuvi
s vhodnou podešví.Na hřiště s umělým povrchem se vstupuje po očištění obuvi.Je nutné
dbát na čistotu hřiště,nelze přebíhat např.z pískových doskočišť přímo na hřiště s umělým
povrchem,protože by mohlo dojít k poškození povrchu a znehodnocení hřiště.
3. 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 požadovaná náhrada způsobené škody.
4. Všechna poranění vzniklá v průběhu hodiny TV, pocity nevolnosti, či bolesti, musí žáci
nebo spolužáci nahlásit učiteli.
5. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a úklid veškerého nářadí
a pomůcek, které byly v hodině TV použity.
Žákům,zájmovým skupinám a veřejnosti se zakazuje:
Vstupovat na hřiště se žvýkačkou v ústech.
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.
Vstupovat na hřiště v atletických tretrách s hřebíky a fotbalových kopačkách se špunty.
Lézt na konstrukce pro různé hry (odbíjenou, košíkovou apod.) a manipulovat s nimi,
skákat a věšet se na přenosné branky, pokud budou na hřišti umístěny.
Vjezd na hřiště s jízdním kolem.
Příchod na hřiště s domácím zvířetem (pes, kočka apod.)
Hradec Králové dne 1.9.2014
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