Základní škola T. G. Masaryka Český Krumlov,
T. G. Masaryka 213

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ Základní školy T. G. MASARYKA ČESKÝ KRUMLOV
Provozní a návštěvní řád
1. Upozornění pro uživatele
1.1. Hřiště je určeno pro děti od 6 do 15 let. Pobyt dítěte na hřišti je možný pouze pod dohledem
odpovědné osoby (zaměstnance ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov).
1.2. Pokud je zařízení (herní prvek) kluzké a jeho povrch je vlhký, namrzlý nebo je na něm viditelná
závada, je používání tohoto zařízení zakázané.
1.3. Provozní doba je od 8,00 do 16,30 hodin ve dny školního vyučování nebo v době provozu školní
družiny.
1.4. Žákům, kteří mají výuku pracovních činností na pozemku školy, je zakázáno během výuky herní
prvky využívat.
2. Bezpečnost
2.1. Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
2.2. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by
ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. Dále se na návštěvníky vztahuje školní řád.
2.3. V případě úrazu dítěte se tento považuje jako školní úraz a postupuje se dle návodu
v organizačním řádu.
2.4. V případě úmyslného poškození nějakého zařízení (herního prvku) se bude postupovat stejně
jako při poškození jiného majetku školy a tato činnost se bere jako hrubé porušení školního
řádu.
2.5. Veškeré závady na zařízeních nahlásí účastníci okamžitě odpovědné osobě.
3. Hygiena
3.1. Do prostoru hřiště je zákaz vstupu dětí trpící nakažlivou nemocí nebo těch, kteří jsou v tzn.
karanténě.
3.2. Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.
3.3. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí odhazovat do
určených nádob na tříděný odpad.
3.4. Před opuštěním hřiště je nutné zakrýt pískoviště plachtou.
4. Důležité kontakty
Hasičský záchranný
sbor
150

Zdravotní záchranná
služba
155

Městská policie

Policie ČR
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158

Herní prvky dodala a nainstalovala firma Hřiště pod květinou, s. r. o., Písek
V Českém Krumlově dne 9. 11. 2018
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