Základní škola a Mateřská škola Újezd,
okres Zlín, příspěvková organizace
763 25 Újezd 252 , tel.. : 577005650
e-mail: zsujezd@zsujezd.cz

Provozní řád víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Újezd, okres Zlín, p.o.

I.
Účel a využití víceúčelového hřiště
Hřiště je přednostně určena k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ a MŠ Újezd stanovené
zveřejněným rozvrhem hodin a k mimoškolním činnostem sportovních a pohybových
zájmových kroužků školy.
Mimo stanovený rozvrh hodin a školních kroužků slouží objekt k provozování sportovních,
pohybových a rekreačních aktivit sportovních organizací a veřejnosti.
Provozní doba pro veřejnost je v pracovní dny od 16.00 do 20.00 hodin.
O víkendech a svátcích od 9.00 do 20.00 hodin.

II.
Základní ustanovení
Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů hřiště jejich práva a povinnosti.
Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele hřiště a tito jsou povinni jej dodržovat.
Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně odpovědný trenér, cvičitel nebo jejich
rodiče.
Vstupem do prostoru hřiště uživatelé vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního
řádu.
Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu.

III.
Podmínky užívání víceúčelového hřiště
KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN
Na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní obuvi.
Respektovat pokyny pronajímatele hřiště.

Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe, (škola neodpovídá
za bezpečnost návštěvníků hřiště).
Dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození nebo zničení bude škola
vymáhat náhradu.
Nájemce je povinen vzniklou škodu neprodleně nahlásit v kanceláři školy.
JE ZAKÁZÁNO
Vodit na sportoviště zvířata.
Žvýkat na hřišti, odhazovat žvýkačky a jinak znečišťovat umělý povrch hřiště.
Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí.
Jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky.
Využívat hřiště komerčně.
Užívat herní a sportovní zařízení při zjištěném poškození.
V případě porušení tohoto řádu mohou být účastníci z hřiště vykázáni.

IV.
Užívání víceúčelového hřiště žáky základní školy
Žáci vstupují na hřiště pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele.
Žáci provádějí na hřišti jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené
postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních
přítomných osob.
S tělovýchovným nářadím a zařízením hřiště zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by
mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.
Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit
úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci nesmí nosit a používat na
hřišti žvýkačky a jídlo.
Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu. Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě
vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:
a) informuje vedení školy
b) zavolá lékařskou službu
c) ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři
d) oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost
e) provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.
Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm.
Učitelé překontrolují při odchodu stav hřiště.

V.
Podmínky pronájmu
Pronájem je možné sjednat na základě rezervace na webových stránkách školy v sekci
rezervace.
Pokud se jedná o dlouhodobou rezervaci sepisuje se smlouva o pronájmu.
Nájemní smlouva se neuzavírá u jednorázových pronájmů, kde se má za to, že uhrazením ceny
za pronájem souhlasí nájemce s podmínkami pronájmu.
Finanční hotovost za pronájem víceúčelového hřiště se uhradí v kanceláři školy.
Zrušení rezervace je možné nejpozději 1 den (24 hodin) před termínem pronájmu, a to přímo
na webových stránkách zadáním příslušného kódu ke zrušení rezervace nebo na telefonním
čísle 605 054 279.
Za nezrušenou nebo pozdě zrušenou rezervaci je nájemce povinen uhradit plnou výši nájmu.
Pronajímatel si vyhrazuje právo využít hřiště pro mimořádné akce školy.
O této skutečnosti uvědomí uživatele nejpozději 3 dny před konáním akce. Úhrada za nájem
nebude nájemci započítána.
V případě krizových akcí či havárie si pronajímatel vyhrazuje právo objekt uzavřít bez
předchozího informování uživatele.
Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je ceník za pronájem, který může být průběžně
aktualizován.
Pronájem může sjednat pouze osoba starší 18 let.
Při dlouhodobém pronájmu obdrží nájemce klíče, za které se vybírá vratná záloha 100,- Kč.
Klíče je zakázáno půjčovat jiným osobám(spolku), než se kterými je sepsána smlouva.
Při jednorázovém pronájmu si musí nájemce vyzvednout klíče v kanceláři školy a opět je zde
vrátit.

VI.
Závěrečné ustanovení
Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele hřiště.
Při užívání prostor hřiště platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, hygienická nařízení a další obecně platné a zákonné předpisy.
Provozní řád byl schválen zastupitelstvem Obce Újezd 15. 9. 2022
Tento provozní řád je platný od 20. 9. 2022.
Mgr. Eva Janošová, ředitelka ZŠ a MŠ Újezd

