
PROVOZNÍ ŘÁD  

ŠKOLNÍHO A VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ 
 

Školní hřiště slouží školní a zájmové tělovýchově i mimo vyučování pro žáky školy. Bude dobře               

sloužit tak dlouho, pokud na něm budeme skutečně jen sportovat v rozsahu, pro který stačí. 

Všeobecná pravidla 

1. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. 

Pravidla pro používání hřiště v době přestávek a volných hodin 

2. Vstup na hřiště je možný jen v době hlavní přestávky a to v přítomnosti pedagogického               

dozoru. Žáci dbají jeho pokynů a opouštějí hřiště tak, aby byli ve třídě včas připraveni na                

další výuku. 

3. Vstup na hřiště v době ostatních přestávek a v době výuky (včetně volných hodin) není               

dovolen. 

Pravidla pro používání hřiště pro hodiny tělesné výchovy, další řízenou činnost           

(např. družiny a školního klubu) a během hlavní přestávky 

4. Žáci se převlékají v šatně pavilonu A nebo ve své kmenové třídě. Během hodiny tělesné               

výchovy zajistí vyučující její uzamčení. Zajistí také uložení cennějších předmětů (hodinky,           

mobilní telefony atd.). Na hřiště vcházejí pod vedením vyučujícího jím vybraným           

vchodem. 

5. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen v              

doprovodu vyučujícího. 

6. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky             

atd.) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující. 

7. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré             

nářadí, náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je             

povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí. 

 Povinnosti společné pro školní tělesnou výchovu a cvičení organizací a veřejnosti. 

8. Vstup na hřiště je možný jen v určených hodinách (viz hodiny pro veřejnost). 

9. Na hřišti je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot). 

10. Na hřišti je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají do stojanů u pavilonu A nebo u                 

hřiště. 

11. Psi mají na hřiště z hygienických důvodů vstup přísně zakázán. 

12. Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné              

sporty, překážky, stojany na sítě atd. Výjimku může povolit jen ředitel školy po sepsání              

smlouvy o případném pronájmu a po dohodě o zajištění bezpečnosti. 

13. Řízená činnost (výuka, družina, klub) má přednost před veřejným využitím.  

  

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2017                  ..................................... 

  ředitel školy  



HODINY 
PRO VEŘEJNOST 

Pondělí 14:10 - 20 

Úterý 16 - 20 

Středa 16 - 20 

Čtvrtek 15:30 - 20 

Pátek 14:10 - 20 

Sobota 8 - 20 

Neděle 8 - 20 

v pracovní dny před výukou 

7 - 8:10 

 


