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Změny:
Pedagogický pracovník seznámí s tímto provozním řádem všechny žáky během první
vyučovací hodiny. Chybějící žáky dodatečně poučí v další nejbližší možné vyučovací hodině.
Toto poučení o bezpečnosti zapíše do třídní knihy.
Zájmové organizace a veřejnost, které si jednotlivá sportoviště pronajímají, jsou povinny
se s tímto provozním řádem seznámit a řídit se jím.

Všeobecná organizační pravidla
1. Vstup do areálu a na jednotlivá sportoviště je pro organizace a soukromé
osoby zakázán v době vyučování tj. od 7.00 – 15.00 hod. Vstup je povolen
pouze ve vyhrazeném čase, dle vyvěšené aktuální otevírací doby, a jen
s vědomím správce sportovního areálu!
2. Osoby mladší 15 let mohou vstoupit pouze v doprovodu osoby starší 18
let.
3. Všichni návštěvníci vstupují do areálu na vlastní nebezpečí.
4. V kompetenci správce sportoviště je vykázat návštěvníky, kteří
nedodržují tento provozní řád a nevhodně se chovají.
5. V celém areálu je vydán přísný zákaz kouření a zákaz konzumace
alkoholu.
6. Konzumace jídla a pití je povolena pouze v prostoru laviček, odpadky
(včetně žvýkaček) patří do košů.
7. Do sportovního areálu je zakázáno vodit psy.
8. Na všech sportovištích zachovávají návštěvníci pořádek.
9. U správce je možné zapůjčit si potřebné sportovní náčiní a nářadí (pro
skok do výšky a dálky), které je nutno vrátit v původním stavu.
10.Opravu či výměnu veškerého vybavení sportovního areálu poškozeného
svévolným či nestandardním chováním hradí návštěvník.
11.V případě potřeby je nejbližší přenosná lékárnička umístěna ve skladu Tv
nebo v sekretariátu školy.

Pravidla jednotlivých sportovišť
Víceúčelové kurty (tenis, odbíjená, nohejbal, basketbal, malá kopaná)
-

na kurty platí přísný zákaz vstupu v jakkékoliv obuvi s hroty nebo špunty
manipulace s jednotlivým sportovním nářadím (síť) je možná pouze po dohodě se
správcem sportoviště nebo učitelem Tv

Kurt pro plážový volejbal
-

na kurt se vstupuje bez obuvi
hřiště slouží pouze pro volejbal a jeho nácvik
po ukončení hry je nutné zarovnat hřiště hrablem

Atletický ovál a další sektory s umělým povrchem (Polytan)
-

na Polytan je povoleno vstupovat pouze v univerzální sportovní obuvi nebo v atletických
tretrách s povolenou délkou hrotů (jen do 7 mm)
na Polytan je zakázáno vstupovat v jakkékoliv fotbalové obuvi se špunty
na umělém povrchu je zakázáno jezdit na kolečkových bruslích, kole atd.
na oválu je určen pohyb proti směru hodinových ručiček

Výškařský sektor
-

doskočiště slouží pouze pro skok do výšky a jeho nácvik
vstup na doskočiště je zakázán, je-li přikryto plachtou proti vodě
provázek nebo laťka a stojany jsou k zapůjčení u správce sportoviště (pro výuku jsou
umístěny v domku s Tv nářadím)
po skončení je nutné doskočiště přikrýt plachtou proti vodě

Dálkařský sektor
-

doskočiště slouží pouze pro skok do dálky a jeho nácvik
po každém odchodu z pískoviště je nutné očistit boty o rohož
po ukončení činnosti je nutné doskočiště uhrabat, hrablo a smeták jsou k zapůjčení
u správce sportoviště (pro výuku jsou umístěny v domku s Tv nářadím)
tartanové rozběžiště je nutno po ukončení činnosti vymést od písku

Asfaltový okruh
-

asfaltový okruh je určen projízdu a nácvik na kolečkových bruslích a lyžích
jízda je povolena pouze v jednom směru a to proti směru hodinových ručiček
účastníci musí být vybaveni vhodnou přilbou

Robinzonádní dřevěné hřiště
-

veřejnosti je vstup na toto hřiště zakázán

správce venkovního sportovního areálu
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