Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres
Litoměřice, 9. května 444, 411 08 Štětí, IČ 46 773 291

PROVOZNÍ ŘÁD ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ
v areálu ZŠ T. G. Masaryka Štětí
1. VYUŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ
Provoz hřiště je vyhrazen pro sportovní vyžití žáků ZŠ T. G. Masaryka Štětí, žáků ostatních škol, rekreakční
vyžití občanů a sportovních oddílů města.
Přednost při využívání hřiště má školní výuka, zájmové vzdělávání, kroužky školy a akce pořádané školou.
Provozovatelem hřiště je město Štětí, které zodpovídá za kompletní správu hřiště, jeho údržbu a provoz.
Povinností každého uživatele hřiště je řídit se tímto provozním řádem, pokyny dohlížející osoby (pedagog,
trenér, správce) a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit, znehodnocovat vybavení hřiště nebo
jakkoliv je znečišťovat.
Na hřiště mají přístup pouze osoby se souhlasem správce, v případě žáků ZŠ T. G. Masaryka a ostatních
škol pouze za doprovodu pedagoga nebo trenéra. Na hřišti je položen umělý povrch, proto je na něj možný
vstup pouze ve sportovní obuvi, která má hladkou podrážku.
V celém areálu hřiště je přísně zakázáno:
• Jezdit na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
• Vstupovat se zvířaty.
• Vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky, obuv s podpatky apod.).
• Kouřit, pít alkoholické nápoje, užívat omamné látky a manipulovat s otevřeným ohněm.
• Přinášet nápoje ve skleněných obalech a konzumovat potraviny.
• Rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch, znečišťovat areál vyplivnutou žvýkačkou.
• Manipulovat jakkoliv s konstrukcemi hřiště.
• Zavěšovat se na ploty, koše a brankové sítě, přelézat plot.
• Přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie, zábavnou pyrotechniku a jiné
látky ohrožující zdraví, bezpečnost.
• Provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání hřiště a klid obyvatel
bydlících v nejbližším okolí.
• Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky se mohou používat pouze
plastové, florbalové.
• Závady zjištěné na sportovištích a sportovním nářadí je nutné ihned hlásit správci hřiště.
• Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
• Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese
odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobí vlastní neopatrností nebo
nedodržováním provozního řádu, nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí.
• Na hřiště je zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a
osobám, které by svým jednáním narušily pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu hřiště.
• Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit odpadky do
koše.
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Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu
může mít za následek odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo skupině osob.
V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

2. PROVOZNÍ DOBA
• Hřiště slouží školní tělovýchově v době vyučování, během provozu školní družiny, školního klubu,
pro pořádání akcí ZŠ T. G. Masaryka a mimo dobu základního a zájmového vzdělávání pro širokou
veřejnost.
• Provozní doba během školního roku je pro základní školy v pracovní dny 8.00-15.00 hod.
• Provozní doba využití pro školní družinu, zájmové útvary a veřejnost v pracovní dny 15.00-19.00
hod.
Provoz na oranžovém hřišti je zahájen 1. dubna a ukončen 31. října každého roku. Provozovatel je oprávněn
s ohledem na aktuální vývoj počasí zahájení nebo ukončení provozu změnit.
Kontakt na správce hřiště je uveden na webových stránkách ZŠ T. G. Masaryka www.zstgm-steti.cz v sekci
kontakty.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Při pobytu v areálu hřiště se všichni řídí tímto provozním řádem a podmínkami užívání hřiště, které jsou v
něm stanovené, dále pak pokyny provozovatele, správce, pedagogů, případně pořadatelů sportovně-kulturní
akce.
Při nedodržení tohoto provozního řádu je správce oprávněn vykázat z hřiště toho, kdo své povinnosti
porušil.
Provozovatel je oprávněn v jednotlivých případech změnit denní provozní dobu hřiště podle momentálních
podmínek.
Seznámení s provozním řádem oranžového hřiště tvoří součást vstupního a periodického školení
zaměstnanců školy.
Provozní řád oranžového hřiště má platnost od 16. 4. 2019 na dobu neurčitou.

Ve Štětí dne 15. 4. 2019

PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
ředitelka školy

