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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu
s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.
PROVOZNÍ DOBA
7:00 – 15:30

Provoz pouze pro potřeby ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37

16:30 – 18:00

Provoz pro veřejnost

So, Ne, prázdniny

Po předchozí dohodě s provozovatelem, příp. pověřenou osobou

1. Plocha školního hřiště a jeho technické vybavení slouží pouze k provozování sportovních činností,
ke kterým jsou konstrukčně uzpůsobeny a vybaveny:
 Míčové hry na umělém EPDM povrchu – malá kopaná, házená, volejbal.
 Běžecká dráha se sektorem pro skok daleký, sektor pro vrh koulí – atletické disciplíny.
2. Vstup a využívání areálu školního hřiště v době provozu pro veřejnost je jen na vlastní nebezpečí. Škola,
správce ani hlídač nenesou odpovědnost za škody vzniklé na vnesených či odložených věcech
ani za případné újmy na zdraví či jiné škody vzniklé v důsledku využívání areálu školního hřiště.
3. Součástí hřiště není sociální zařízení (WC, sprchy).
4. V případě špatných klimatických podmínek je hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno.
5. V areálu školního hřiště je zakázáno:
 Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál hřiště.
 Odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní vybavení.
 Zakazuje se v prostorách areálu hřiště využívat obuv s hliníkovými hroty, obuv na vysokém
podpatku, znečištěnou obuv, obuv roztrhanou, obuv nevhodnou pro sport, obuv s hřeby.
 Vnášet ostré předměty, střelné zbraně či jinak nebezpečné předměty a látky ohrožující zdraví,
bezpečnost a manipulovat s nimi.
 Vjíždět na hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech,
v motorových vozidlech, aj.
 Přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa.
 Kouřit, užívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky a provozovat hazardní hry.
 Močit, plivat či jej jinak hygienicky znečišťovat.
 Rozdělávat oheň a manipulovat s ním, tábořit.
 Poškozovat stromy, keře nebo ostatní zeleň.
 Lézt či skákat po konstrukcích, oplocení, sportovním vybavení.
 Z doskočiště vynášet písek.
 Jakýmkoli způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště.
6. Do areálu školního hřiště je zakázáno:
 Vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu a v nevhodné a neočištěné sportovní obuvi.
 Vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu osoby starší 18 let.
 Vstupovat podnapilým osobám či osobám pod vlivem jiných návykových látek.
 Vodit psy či jiná zvířata.
7. Návštěvníci dbají pokynů pověřené osoby (správce hřiště, hlídače). Porušení tohoto provozního řádu
může být důvodem k vykázání z areálu školního hřiště.
8. Všichni návštěvníci areálu školního hřiště jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na
pořádek a bezpečnost, aby svou činností neohrozili sebe, ostatní návštěvníky a nepoškozovali vybavení
areálu hřiště.
Rostislav Maršálek
správce hřiště

PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
ředitelka školy

