
 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, 

příspěvková organizace  

Lípa 66, 582 57 Lípa 

 

    

Zpracoval : Zdeněk Čapek - BEPPO HB s.r.o. Schválil : Mgr. Věra Vítková 

 

Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod   

Služby v oblasti BOZP a PO  Ředitelka školy 

Tel.: +420 776 332 814   Datum : 31.05.2018 
 

podpis 

  

podpis 

 

   
Držitel certifikátu jakosti 

ČSN EN ISO 9001:2001    

 

 Nabývá účinnosti dnem :  
   

 
01.06.2018 

 

  

 

Název:  Provozní řád hřiště 

 

1. Úvodní ustanovení – účel 
  

 ŘŠ vydává řád hřiště. Řád hřiště je vyvěšen na viditelném místě u vstupu na hřiště. Žáci jsou s ním seznámeni 

vždy při první návštěvě hřiště ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy, dbá o to, aby byli 

dostatečně poučeni i žáci, kteří při první návštěvě hřiště chyběli. 
 

2. Definice pojmů a zkratek 
   

 TV Tělesná výchova. 

 ŘŠ Ředitelka školy 
 

3. Rozsah platnosti 
  

 Tento provozní řád se vztahuje na všechny, děti, žáky, studenty, zaměstnance a osoby vstupující na hřiště. 
 

4. Rozdělovník 
   

 1 x  Ředitelka školy, 

 1 x  Vyvěšení na viditelném místě u vstupu na hřiště 
 

5. Základní ustanovení 
  

➢ Žáci, kteří v hodině TV necvičí (osvobození od TV nebo momentální zdravotní indispozice) se řídí pokyny 

učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo 

okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají o částečné nebo úplné osvobození od TV, 

zabezpečí zákonný zástupce lékařské vyšetření. O osvobození od TV rozhodne ŘŠ na základě doporučení lékaře. 

Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu. 
➢ Žáci cvičí na hřišti v předepsaném cvičebním úboru. 
➢ Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její uzamčení. Zajistí 

také uložení cennějších předmětů (hodinky atd.).Na hřiště vcházejí pod vedením vyučujícího jím vybraným 

vchodem. 
➢ Žáci provádějí na hřišti jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené postupy a způsoby 

cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob. 
➢ Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen v doprovodu vyučujícího. 
➢ Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí, náčiní a 

pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a 

nářadí. 
➢ Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu. 
➢ Veškeré nalezené osobní předměty budou předány ředitelství základní školy. 

 



 

 

 

6. Návštěvníkům hřiště je zakázáno 
  

➢ Žákům je zakázáno šplhat na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky atd.) a manipulovat s 

nimi. Výjimku může povolit jen vyučující. 
➢ Kouření, konzumace alkoholických nápojů, návykových a psychotropních látek. 
➢ Úmyslné poškozování zeleně, zařízení a vybavení hřiště. 
➢ Odkládání a odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, nebo jiné znečišťování okolí. 
➢ Provádění jakýchkoliv úprav nebo zásahů do vybavení a zařízení hřiště bez souhlasu provozovatele hřiště. 
➢ Používání zařízení a vybavení hřiště nad rámec jeho běžného užívání. 

 

7. Povinnosti návštěvníků hřiště 
  

➢ Respektovat provozní řád hřiště a řídit se jeho ustanoveními. 
➢ Jednat tak aby neohrozil sebe ani ostatní návštěvníky zdržující se v prostoru dětského hřiště. 
➢ Udržovat pořádek a čistotu na hřišti. 

 


