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Provozní a návštěvní řád 

školního areálu. 
Č.j. ZŠMŠ/2O14/Zem-9a 

Vypracovala Mgr. Eva Zemanová 

Schválila Mgr. Eva Zemanová 

Pedagogická rada projednala dne 13.9.2017 

Směrnice nabývá platnosti dne 14.9.2017 

Směrnice nabývá účinnosti dne 14.9.2017 

Směrnice zrušuje směrnici Ze dne 9.4.2014 

 
Hřiště ZŠ M.J.Husa a mateřské školy Husinec slouží jako tělovýchovný objekt pro 
žáky  i veřejnost v Husinci.  Areál je přístupný veřejnosti v době mimo vyučování a 
mimo provoz školní družiny. 
 
Ředitel školy  odpovídá  za nezávadnost  tělovýchovných  zařízení v rámci 
odpovídajících směrnic a norem. 
 
Průběžně se provádí všeobecná  prohlídka   a   vizuální kontrola  stavu hřišť  a 
zařízení ( vedení a vyučující školy).  

 
Na  přístupném  místě  je  vyvěšen traumatologický plán – nejdůležitější telefonní 
čísla. 
 

Zásady  zajištění bezpečnosti žáků 
- všichni vyučující tělesné výchovy musí dodržovat   stanovené metodické postupy 
 
- pro zajištění bezpečnosti  na venkovním tělocvičném nářadí je  třeba, aby žáci 
   nebyli ponecháni bez přímého dozoru vyučujícího 
 
- vyučující musí před začátkem výuky a cvičení zkontrolovat stav cvičebního prostoru  
   a nářadí 
 
-  učitel dbá i na odpovídající  cvičební  úbor žáků  (  zejména sportovní obuv) 
 
-   žáci, kteří se necítí před cvičením nebo během cvičení zdrávi ( mají zdravotní  
    potíže ), upozorní učitele, který rozhodne  podle okolností o další účasti žáka na 
    cvičení 
 
-  před  cvičením   jsou žáci  povinni  odložit hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky  
    apod. 
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- venkovní nářadí má dopadové plochy řešeny tak, aby jejich okraje neměly ostré 
hrany či výstupky 
 
- běžnou vizuální kontrolu tělocvičného zařízení venkovní cvičební plochy provádí 
školník a vyučující TV jednou týdně 
 
-  při cvičení na hřišti dále vyučující dbá,  aby  nejmenší  vzdálenost při nácviku vrhů  
   a hodů byla mezi cvičenci 15 metrů 
 
- dojde-li k úrazu, postupuje vyučující podle zásad první pomoci,  v naléhavých 
   případech zajistí okamžité přivolání lékařské pomoci, informuje rodiče a vedení  
  školy, úraz zaeviduje 
 
 
 

Provoz pro veřejnost 
Školní areál se uzamyká v letním období (1.4.-31.10.) v 17.00hodin a v zimním 
období (1.11.-31.3.) v 16.00hodin. V době školních prázdnin je areál školy uzavřen. 
Vstup pouze po dohodě s vedením školy, školníkem. 
 

Každý účastník je povinen 

-dodržovat čistotu  a odkládat odpadky do  košů, dále dodržovat pořádek  a neničit  
  zařízení,  v případě poškození a znečištění   prostor, zařízení a vybavení  nebo   
  zničení,  bude  zřizovatel  školy, tj. Město Husinec  nebo provozovatel  vymáhat  
  nápravu nebo náhradu 
- nahlásit vzniklou škodu  neprodleně provozovateli 
-respektovat pokyny provozovatele 
-chovat se tak,aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe ( provozovatel neodpovídá  
 za bezpečnost  návštěvníků) 
 

Je zakázáno 
- vodit na sportoviště zvířata 
- neodkládat na hřišti ostré, skleněné a těžké předměty 
-  v celém areálu  kouřit ,  
- donášení a pití alkoholických nápojů a jiných návykových látek !!! 
- vjezd a parkování motorových vozidel  (mimo zaměstnance  a  zásobování) 
- vstupovat do objektu školní zahrady 
- používat herní a sportovní zařízení  při zjištěném poškození 
- stanování a rozdělávání ohňů 
 

Chovejte se tak, abyste neohrožovali sami sebe ani  ostatní návštěvníky. 
 

  
                                                                                              Mgr. Eva Zemanová, v.r. 
                                                                                                      ředitelka školy 


