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Základní škola Nižbor, okres Beroun 

Školní 25, 267 05 Nižbor 

Tel.  311 693 265,  IČO 75030047 

 

                                                                   Č. jed.: 69/2019, 5 stran 

 

Provozní řád pro školní pozemek a školní hřiště 

(dále jen hřiště) 

 

I. Využívání hřiště 

1. Školní hřiště je víceúčelový pozemek určený pro pohybové aktivity žáků ZŠ   

Nižbor. 

2. Všichni uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat pravidla stanovená tímto 

řádem. Za jejich dodržování nese v době užívání hřiště odpovědnost 

pedagogický dohled, stanovený rozpisem dohledů, rozvrhem a časovým 

plánem aktivit školy a školní družiny. 

3. Hřiště je určeno pro provozování tělesné výchovy dle ŠVP, odpočinkové   

aktivity o přestávkách, mimoškolní aktivity především v době provozu 

školní   družiny, školní soutěže a další aktivity organizované ZŠ Nižbor. 

4. Hřiště není určeno pro veřejnost.  

5. K hřišti náleží nářaďovna se sportovním náčiním a herními prvky, které lze 

využívat k vybraným sportovním a odpočinkovým aktivitám žáků. 

6. Žáci mohou hřiště využívat pouze se svolením a pod dohledem určených 

zaměstnanců školy. 

7. Žáci, zaměstnanci školy, návštěvy školy či jiné osoby s povolením hřiště 

využívat jsou označeni jako uživatelé hřiště. 

 

II. Provoz a správa hřiště 

1. Provozovatelem areálu je Základní škola Nižbor, majitelem je Obec Nižbor. 

2. Hřiště je přístupné v době provozu školy, tj. od 6.30 do 17 hodin. 



2 
 

3. Vstup na hřiště je povolen pouze hlavními zadními vchody z budovy školy 

nebo brankou venkovního plotu na pokyn vyučujícího - vychovatele. Je 

zakázáno přelézat ploty a branku. 

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (náledí, déšť, sněžení 

apod.) je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pohybu na hřišti podle pokynů 

osoby, která vykonává dohled nad žáky. Při velmi nepříznivých podmínkách 

(např. silné sněžení a náledí, velké kaluže apod.) je vstup na hřiště zakázán. 

5. V případě zjištění jakékoli závady na sportovním zařízení nebo náčiní a v 

jeho bezprostředním okolí  je uživatel povinen tuto závadu neodkladně 

nahlásit školníkovi nebo řediteli školy. 

6. Uzamčení dveří a branky po skončení aktivit zajišťuje osoba, která vykonává 

dohled nad žáky a odchází jako poslední. Dveře a branka musí být uzamčená 

vždy, když není hřiště využíváno. 

 

III. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

1. Po celou dobu užívání hřiště jsou všichni uživatelé povinni dbát 

bezpečnostních předpisů, předpisů o ochraně majetku, upozornění a pokynů 

správce hřiště a ustanovení tohoto řádu. 

2. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo úmyslné 

poškozování zařízení hřiště. V této souvislosti zde platí zákaz: 

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (koš u vstupu na hřiště), 

- manipulace s ostrými předměty, 

- jízdy na kole, boardech a kolečkových bruslích apod., 

- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu s dohledem, 

- přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa, 

- kouření včetně elektronických cigaret v celém areálu, 

- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu, 

- vstupu se zvířaty, 

- odhazování žvýkaček na umělý povrch, 

- po povrchu smýkat těžké předměty, 

- využívat doskočiště jako pískoviště, 

- manipulace s krytem pískoviště žákům, 

- ničení zeleně, lámání větví stromů a keřů, 

- pohyb po herních prvcích hřiště bez souhlasu vyučujícího – vychovatele, 

- střelba s míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti. 
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3. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani 

jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

4. Sportovní nářadí musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat 

bezpečnost uživatelů hřiště a poškozovat sportovní zařízení. 

5. Údržba je stanovena takto: 

- všeobecně – úklid nečistot a vynesení odpadků zajišťuje správce dle potřeby, 

- pískoviště a doskočiště je pravidelně kontrolováno a udržováno správcem, 

- herní a tělocvičné prvky jsou správcem hřiště pravidelně vizuálně 

kontrolovány. Jednou ročně je odbornou firmou provedena revize umělých 

ploch, herních prvků a jejich případná oprava, 

- ostatní plochy – sekání trávy včetně jejího úklidu je zajišťováno správcem 

dle potřeby, 

- údržba konstrukcí – dle potřeby a doporučení výrobce. 

 

IV. Další ustanovení a pokyny 

Školní hřiště, stejně jako tělocvična, je místem, kde vzniká nejvíce školních 

úrazů. Žáci se proto musí chovat ukázněně a dbát všech pokynů vydaných 

učitelem - vychovatelem, aktivně předcházet úrazům, ohrožení zdraví a 

poškození školního majetku. Při sportovních a odpočinkových pohybových 

aktivitách žáci musí zvažovat své fyzické možnosti a svůj aktuální zdravotní 

stav. Z toho vyplývají následující povinnosti: 

1. Povinnosti žáků 

- Na umělé povrchy je vstup povolen pouze v obuvi, která ho nepoškozuje, 

neklouže po povrchu a jinak neohrožuje bezpečnost pobytu na ploše hřiště, 

nechodí bez obuvi. 

- Mít na hřišti vhodné oblečení. 

- Při provádění školní TV, zájmové činnosti a jiných pohybových aktivit se 

chovat ukázněně a řídit se pouze pokyny učitelů - vychovatelů. 

- Chodit do nářaďovny, šaten, na toaletu a jinak se vzdalovat z hřiště je 

dovoleno pouze se souhlasem učitele – vychovatele. 

- Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti a manipulovat 

s nimi, házet kameny, písek a jiné předměty, které nejsou určeny ke hře. 

- Jídlo a pití je dovoleno konzumovat pouze v prostorách k tomu určených (v 

krytých prostorách hřiště s lavicemi a stoly). 

- Chovat se tak, aby žák nezpůsobil zranění sobě nebo svým spolužákům. 

- Každé zranění, i drobné, ihned nahlásit vyučujícímu - vychovateli. 
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- Necítí-li se žák zdráv, má pocity nevolnosti či bolesti nebo má jiné zdravotní 

potíže, rovněž ihned upozorní učitele – vychovatele. 

- Ničit zařízení hřiště a nářaďovny, nářadí, cvičební a herní pomůcky je 

zakázáno. 

- Každou zjištěnou závadu v prostorách hřiště nebo na cvičebním nářadí a 

pomůckách nahlásit vyučujícímu.  

- Škodu, kterou žák způsobil úmyslně a proti pokynům dohledu, hradí 

zákonný zástupce. 

- Na hřišti jsou povinni všichni zachovávat pořádek a čistotu. 

- Po ukončení pobytu na hřišti podle pokynu vyučujícího - vychovatele jsou 

žáci povinni bezprostředně po vydaném pokynu ukončit cvičení, jiné 

kolektivní hry a další prováděné aktivity. 

- Nářadí a cvičební pomůcky ihned po ukončení aktivit dle pokynů učitele 

uklidit a umístit na k tomu určená místa. 

 

2. Povinnosti učitelů – vychovatelů 

- Dbát na dodržování hygienických zásad a bezpečnost žáků při všech 

aktivitách na hřišti. 

- Poučit žáky o bezpečnosti při pohybových aktivitách, seznámit je s jejich 

povinnostmi dle bodu  IV. 1. a zapsat toto poučení do třídní knihy a výkazu 

činnosti ŠD (vždy na začátku 1. a 2. pololetí a před mimořádnou aktivitou). 

- Volit takové aktivity, které odpovídají věku žáků a jejich pohybovým 

schopnostem a dovednostem. 

- Provozovat pouze takové aktivity, které jsou v souladu se ŠVP ZŠ a ŠVP 

ŠD. 

- Upozornit žáky na možné konkrétní nebezpečí před konkrétní aktivitou a 

zajistit soustavnou pomoc při cvičení a dalších pohybových aktivitách na 

hřišti. 

- Žáci musí být na hřišti pod nepřetržitým dohledem. 

- Být vždy na nejexponovanějším místě. 

- Před zahájením cvičení a aktivit vždy zkontrolovat, zda jsou tělocvičné 

nářadí, pomůcky a herní prvky v pořádku. 

- Každý úraz nahlásit řediteli školy, zapsat do knihy úrazů, poskytnout první 

pomoc, zajistit ošetření úrazu, v případě potřeby zavolat záchrannou službu 

a bez zbytečného prodlení informovat o úraze zákonné zástupce žáka. 

- Po ukončení pobytu zajistit dohled nad úklidem hřiště včetně uložení 

tělocvičného nářadí, pomůcek a herních prvků zpět na určená místa. 
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V. Závěr 

Zdržování se v celém areálu hřiště je nepovolaným osobám přísně zakázáno!  

Při porušení tohoto zákazu bude nepovolaná osoba vykázána mimo areál 

Městskou policií Beroun. 

Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného 

správce hřiště jsou vyvěšeny na webových stránkách školy a jsou k dispozici 

v budově školy. 

 

 

 

 

 

Tento Provozní řád školního hřiště ZŠ Nižbor nabývá platnosti a účinnosti dne: 

20. listopadu 2019 

Zpracovala Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy 

 

Hasiči Záchranná 

služba 

Policie Městská 

policie 

Beroun 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

150 155 158 311 625 235 112 


