STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
1.

Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný
pro všechny návštěvníky a uživatele školního hřiště.

2.

Majitelem školního hřiště je statutární město Třinec,
se sídlem ul. Jablunkovská 160, 739 61 TŘINEC.

3.

Provozovatelem školního hřiště je Základní škola a mateřská
škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace,
se sídlem ul. Kaštanová 412, 739 61 Třinec.

4.

Provozní doba školního hřiště pondělí – pátek je:
říjen – duben od 16:00 do 17:00
květen – září od 16:00 do 20:00
Provozní doba školního hřiště v sobotu a neděli, během
prázdnin a státních svátků je:
říjen – duben od 9:00 do 17:00
květen – září od 8:00 do 20:00

5.

Školní hřiště je určené pro rekreační a zájmové provozování
sportovních aktivit. V žádném případě není možné hřiště
využívat jako prostor k posezení, schůzkám, oslavám apod.

1.

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele.
Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dohlížející
osoba. Dětem mladším 6 let je vstup na školní hřiště, užívání
herních prvků a vybavení školního hřiště povolen jen
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, zákonného
zástupce či jiné odpovědné osoby starší 18 let
(tzv. „dohlížející osoba“).

6.

Úmyslné poškození nebo zničení a znečištění školního
hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí
poškození nebo zničení školního hřiště, je povinen uhradit
vzniklou škodu ve prospěch majitele.

7.

Za úmyslné poškození školního hřiště dítětem nebo
za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese
odpovědnost v plné výši dohlížející osoba.

8.

Provozovatel neručí na školním hřišti za případnou ztrátu
předmětů ve vlastnictví uživatele.

9.

Porušení povinností tohoto provozního a návštěvního řádu je
sankcionováno dle platných právních předpisů.

10. V případě nerespektování provozního řádu si majitel
a provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru
školního hřiště.
11. Osobám
podnapilým,
pod
vlivem
omamných
a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou
přenosnou nemocí je vstup zakázán.
12. Občerstvení a konzumace jídel je možná pouze v prostorách
mimo sportovní plochu.

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN:

KAŽDÉMU UŽIVATELI JE ZAKÁZÁNO:
1. Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí. Vstupovat
do prostor školního hřiště, pokud je prostor uzamčen.
2. V prostoru školního hřiště kouřit, konzumovat alkoholické
nápoje, užívat toxické a psychotropní látky, rozdělávat oheň,
přinášet na školní hřiště střelné zbraně, výbušniny
a hořlaviny
všeho
druhu,
zábavnou
pyrotechniku,
nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty.
3. Úmyslně poškozovat zařízení školního hřiště. Je zakázáno
vnášet a vynášet jakékoliv pomůcky, branky, sítě apod.,
výjimku může povolit pouze ředitelka školy po sepsání
písemné smlouvy o případném pronájmu.
4. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno
z provozu.
5. Vodit či nechat vnikat na školní hřiště zvířata.
6. Vjíždět do areálu hřiště motorovými prostředky.
7. Pohybovat se v prostoru školního hřiště na kolech,
kolečkových bruslích, skateboardech apod.
8. Využívat hřiště ke komerčním účelům (mimo akce povolené
majitelem nebo provozovatelem).
9. Provádět bez souhlasu majitele nebo provozovatele
jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy na vybavení
a zařízení školního hřiště.
10. Používat zařízení školního hřiště nad rámec běžného
užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové
užívání, které je pro herní prvky dané. Správce neručí
za případné následky nesprávného a zakázaného užívání.
11. Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí.
12. Stanovat a nocovat v prostoru školního hřiště.

SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ JE DĚTSKÉ HŘIŠTĚ.
DALŠÍ PRAVIDLA PRO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ:
1. Vybavení a zařízení dětského hřiště je pro věkovou hranici
od 3 do 15 let. Starší osoby nemají na tyto prvky přístup.
2.

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, užívání
herních prvků a vybavení dětského hřiště povolen jen
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného
zástupce či jiné odpovědné osoby starší 18 let
(„tzv. dohlížející osoba“).

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním
tohoto řádu a ostatních předpisů.
Pronájmy a jednorázové akce většího rozsahu schvaluje ředitelka
školy.
V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník vykázán
a podle okolností může být jeho chování i předmětem
přestupkového řízení či šetření Policie ČR.

1. Respektovat tento provozní řád a pokyny správce hřiště.
2. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní
uživatele, ani sám sebe.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

3. Udržovat v prostoru hřiště čistotu. Na sportovní plochy
vstupovat pouze v teniskách s nebarvící podrážkou.

Hasičský záchranný sbor ČR

150

Zdravotnická záchranná služba ČR

155

4. Předem zkontrolovat funkčnost zařízení a v letním období
i teplotu sedacích ploch a případně zabránit dítěti vstup
na herní zařízení.

Městská policie Třinec

156

Policie ČR

158

5. Neprodleně nahlásit vzniklou škodu na herních zařízeních
správci na telefonním čísle +420 604 140 471, e-mailové
adrese: 7zs@7zstrinec.cz.

Tísňová linka EU

112

6. Šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště.

SPRÁVCE HŘIŠTĚ:

7. Zajistit proti krádeži své věci vnesené na hřiště.

604 140 471

