Základní škola a Mateřská škola Olomouc,
Svatoplukova 11
Provozní řád hřiště ZŠ Svatoplukova v areálu školy
Platnost od 1. 4. 2019
Č.j. Sv 0167/2019
1. Škola ve spolupráci se SMO , Odborem školství otevírá bezplatně venkovní hřiště od
dubna do října pro veřejnost, především pro žáky a veřejnost z městských částí
Řepčín a Hejčín. Hřiště je zpřístupněno jen vchodem - brankou do dvorního
traktu školy a brankou do vlastního areálu hřiště, pohyb mimo hřiště je možný
jen za účelem výpůjčky sportovního materiálu do místnost správce hřiště.Vstup
na hřiště je povolen jen v provozní době. Polední přestávka 12,00 – 13,00
2. Provozní doba hřiště pro veřejnost je
všední dny
víkendy, svátky a prázdniny
Duben
16:30 - 19:00
9:00 - 19:00
Květen
16:30 - 19:00
9:00 - 19:00
Červen
16:30 - 20:00
9:00 - 20:00
Červenec
16:00 - 20:00 (provoz MŠ)
9:00 - 20:00
Srpen
09:00 - 20:00
9:00 - 20:00
Září
16:30 - 19:00
9:00 - 19:00
Říjen
16:30 - 18:00
9:00 - 18:00
V případě velmi nepříznivého počasí či z bezpečnostních důvodů si škola vyhrazuje
právo hřiště uzavřít.
3. Na hřišti je zakázáno :
vstupovat se psy a jinými zvířaty
kouřit v celém prostoru areálu hřiště a konzumovat alkoholické nápoje
odhazovat odpadky a jiné předměty,které mohou být nebezpečné
narušovat plochu hřiště
poškozovat zařízení hřiště,oplocení a zeleň v okolí hřiště
jízda na kole a kolečkových bruslích
4. Návštěvník je povinen :
respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
chovat se ohleduplně,aby neohrožoval ostatní ani sebe
dbát pokynů dozoru,dodržovat čistotu a pořádek
5. Evidenci výpůjček vede správce hřiště v Sešitě výpůjček
Za bezpečnost je odpovědný každý návštěvník hřiště a to v době přítomnosti i
nepřítomnosti správce hřiště.
Správce hřiště : ZŠ a MŠ Svatoplukova 11 , Olomouc tel.: 585411539
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči
záchr.služba
městská policie
policie ČR
150
155
156
158
Mgr. Jiří Vymětal, ředitel školy

