
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  KAMENICE, okr. Jihlava, příspěvková organizace 
Kamenice u Jihlavy 402, 588 23 

Tel: 567 273 337, e- mail: skola@zskamenice.cz, IČO: 75022354 

 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ  

Ředitel školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání v pedagogické radě řád školy, jehož součástí 

je tento řád provozu školního hřiště.        

1. Provozní řád dodržují všichni uživatelé.   

2. Užívání prostoru podléhá organizačnímu řádu školy a je nezbytné při něm dbát zásad bezpečnosti, 

požární ochrany a hygieny. V případě zjištění závad jsou uživatelé povinni je neprodleně nahlásit vedení 

školy. 

      3. Při nehodě nebo mimořádné události je nutné okamžitě uvědomit : 

1) příslušného vyučujícího nebo jiného zaměstnance školy, vedení školy 

2) 

Hasiči Záchranná služba Policie ČR Integrovaný 

záchr.systém 

150 155 158 112 

Nejbližší telefonní stanice, odkud lze přivolat pomoc je v přízemí školy ve sborovně.  

4. Využití hřiště 

Malé hřiště – volejbal, nohejbal, vybíjená, přehazovaná, ringo, pohybové hry apod. 

Velké hřiště, běžecký ovál –fotbal, softbal, lehkoatletické disciplíny, pohybové hry.  

      5. Je zakázáno 

- vodit na sportoviště zvířata 

- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky 

- užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození 

- ničit a demontovat či přemisťovat vybavení školního hřiště 

- znečišťovat hřiště a areál školy odhazováním odpadků 

    6. Venkovní sportoviště jsou využívána školou podle těchto pravidel: 

a. prostory slouží pro výuku TV, pro potřeby školní družiny, pro trávení polední přestávky pokud je 

zde zajištěn dozor a dle potřeby i pro výuku dalších předmětů. 

b. v areálu školy mohou být prováděny činnosti, které jsou schváleny vedením školy. 

c. žáci provádějí na hřišti pouze činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně 

stanovené postupy a způsoby cvičení. 

d. v hodinách TV mají žáci vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv (dle počasí). 

e. bez vědomí učitele se žáci nevzdalují ze hřiště. Vyučujícímu také ohlásí návrat 

na hřiště (např. po použití WC). 

f. povinností žáků je chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali zdraví svoje ani 

zdraví svých spolužáků. 

g. každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu. 

h. dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení sportovišť (v případě svévolného 

poškození, nebo zničení bude škola vymáhat/požadovat náhradu).  

7. Venkovní sportoviště v areálu školy jsou po skončení vyučování volně dostupná veřejnosti za 

předpokladu dodržování podmínek uvedených v bodu 1. – 5. tohoto řádu. 

8. Využití venkovních sportovišť veřejností je na vlastní nebezpečí! Škola nenese zodpovědnost za 

případné úrazy či zdravotní obtíže vzniklé v souvislosti s volnočasovým využitím sportovišť, které 

nesouvisí s činnostmi školy. 

 

 

 

 

V Kamenici dne 27.9.2009       Ing.Jan Jelínek, ředitel ZŠ a MŠ
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