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Provozní řád
areálu školy a školního

hřiště v Chrašticích
Majitel areálu: Obec Chraštice
Telefon: 318 695 371
Provozovatel: ZŠ a MŠ Chraštice
Telefon: 318 695 382
Odpovědná osoba: Mgr. Karel Derfl Správce hřiště: František Srp

Celý areál základní školy je v souladu s tímto řádem
určen i pro veřejnost. Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 15 let.
Provozní doba areálu školy:
pondělí - pátek
sobota - neděle
prázdniny, svátky
Období:
květen – září
15:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
říjen – duben
15:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
1. Mimo stanovenou provozní dobu je vstup do areálu a na hřiště zakázán.
2. Ve všední dny v době od 9.00 do 15.00 hodin je areál školy určen pro děti ze ZŠ a
MŠ Chraštice a za jejich bezpečnost po tuto dobu odpovídají přítomní pedagogové.
3. Rezervace hřiště pro organizované skupiny lze dohodnout předem.

V areálu školy platí zákaz:
1.
2.
3.
4.
5.

Úmyslného poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení.
Venčení psů, lezení na stromy, trhání ovoce a ničení zeleně.
Vjíždění s motocykly a motorovými vozidly.
Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.
Kouření, rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm či pyrotechnikou.
(Oheň lze rozdělávat se souhlasem ředitele školy na vyhrazeném ohništi)
6. Používat zařízení, pokud je kluzké a vlhké, namrzlé nebo viditelně poškozené.

Návštěvník areálu je povinen:
1. Dodržovat zde pořádek a čistotu, odpadky odhazovat do k tomu určených nádob..
2. Chovat se ukázněně, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní.
3. Kolečkové brusle, koloběžky, kola, čtyřkolky, skateboardy používat pouze na
asfaltovém hřišti, betonových plochách a cestách.
4. Vstupovat do areálu jen k tomu určenými vchody (je zakázáno přelézat ploty!).
5. Případné závady či poškození neprodleně nahlásit provozovateli areálu.

Údržba areálu školy:
1. Provozovatel odpovídá za údržbu areálu, odstraňování závad, péči o pořádek a zeleň.
2. Provozovatel neodpovídá za bezpečnost návštěvníků a odložené věci.

Důležitá telefonní čísla:
Pokud se setkáte s porušováním tohoto řádu nebo s poškozováním areálu a jeho vybavení,
oznamte to neprodleně na telefonní číslo 739 691 120 nebo 724 265 893. Děkujeme!
Tísňové linky: 112 - Integrovaný záchranný systém
155 - Záchranná služba

150 - Hasiči
158 - Policie ČR

Děkujeme, že dodržujete tento provozní řád a přejeme hezký den!
V Chrašticích dne 1.4.2016
………………………………………..
Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

