ZŠ a MŠ Školní 5, Děčín VI - PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO
HŘIŠTĚ
Školní hřiště je určeno k provozování tělesné výchovy a mimoškolních sportovních aktivit žáků
ZŠ a MŠ Školní 5, Děčín VI .
• Školní hřiště je přístupné pro veřejnost, lze je využívat individuálně nebo kolektivně.
• Hřiště je možné pro přednostní využívání objednat v kanceláři školy nebo na telefonním čísle
412 539 306 nebo 775 865 666.
• * Provoz o sobotách a nedělích nutno dohodnout s ředitelstvím školy.

OBDOBÍ

PO až PÁ

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
16.00 – 18.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00

PROVOZNÍ DOBA
*SO,NE
OBDOBÍ
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
9.00 – 18.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

PO až PÁ
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00
16.00 – 19.00
16.00 – 18.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
•
•
•
•
•

150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

POKYNY PRO UŽIVATELE HŘIŠTĚ
•

Mimo provozní dobu je vstup na hřiště přísně zakázán.

•

Uživatelé školního hřiště jsou povinni řídit se
ustanovením provozního řádu.

•

V celém areálu platí přísný zákaz kouření a používání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

•

Na hřišti není dovolena jízda na kole, kolečkových
bruslích a skateboardu.

•

Do areálu je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.

•

V areálu je zakázáno užívání nápojů ve skleněných
obalech.

•

Jakoukoli činnost na hřišti provozuje uživatel pouze na
vlastní nebezpečí., za újmu na zdraví nebo na majetku
uživatele provozovatel neodpovídá. Uživatel je povinen
nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho
vinou způsobeny provozovateli hřiště.

•

Návštěvníci, kteří se budou v areálu školního hřiště
chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem,
mohou být vykázáni z areálu.

*SO,NE
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00
9.00 – 19.00
9.00 – 18.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00

V Děčíně dne 1.11.2012

…………………………….
Mgr. Miroslav Kettner,
ředitel školy

