
 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ VALDICE 
 

 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ  
ZŠ VALDICE 

č.j. ZSVA-165/2019 

 

účinnost: 

1. září 2019 

spisový znak: 1.1.4 skartační znak: A10 

zpracoval: 

doc. PhDr. Tibor Vojtko, PhD., ředitel školy 

 
 

Úvodní ustanovení 

Školní hřiště, stejně jako tělocvična, je místem, kde vzniká nejvíce školních úrazů. Žáci se proto musí 

chovat ukázněně a dbát všech pokynů vydaných učitelem, aktivně předcházet úrazům, ohrožení zdraví 

a poškození školního majetku. Při sportovních činnostech žáci musí  zvažovat své fyzické možnosti a 

aktuální zdravotní stav. 

 

Zabezpečení areálu a pronajímání školního hřiště mimo školní účely je zajištěno zvláštním předpisem 

zřizovatele. 

 

Povinnosti školy: 

Ředitel školy zajišťuje v souladu s plánem revizí pravidelné revize tělocvičného zařízení a vybavení. 

 

I. Povinnosti učitelů tělesné výchovy: 

 (a) před zahájením první hodiny tělesné výchovy ve školním roce provede učitel TV 

 poučení o nutnosti zvýšené kázně, upozornění na možná ohrožení zdraví, seznámení s tímto 

 provozním řádem tělocvičny a s dalšími konkrétními příkazy a zákazy, o  poučení musí být 

 proveden záznam do třídní knihy a pokud někteří žáci v den poučení chybí, musí být s nimi 

 toto poučení provedeno dodatečně, též prokazatelným záznamem; 

 (b) učitel kontroluje vhodné oblečení a zejména obutí žáků před začátkem hodiny; 

 (c) učitelé musí znát zásady poskytování první pomoci při zraněních, které vznikají při tělesné 

 výchově (podvrtnutí, zlomeniny, otřesy mozku, odřeniny, zhmožděniny apod.); 

 (d) učitelé tělesné výchovy zodpovídají za řádné vybavení a doplňování lékárničky pro 

 poskytování první pomoci včetně vyřazování léků a zdravotního materiálu s prošlou lhůtou 

 životnosti; 

 (e) hřiště (jeho stav) musí být v době používání každé pondělí shlédnuto školníkem, 

 zjištěné závady musí být neprodleně sdělené řediteli školy. 

 

II. Při hodině TV na školním hřišti musí být zejména dodržováno: 

 (a) žáci mohou vstupovat na hřiště pouze podle pokynů učitele, jim určeným vchodem; 

 (b) vstup na hřiště je povolen pouze ve sportovním oblečení a nepoškozené a očištěné 

 sportovní obuvi s vhodnou podešví; 

 (c) dbát na čistotu hřiště; 

 (d) udržovat sportovní zařízení a nářadí na hřišti v pořádku, čistotě, vědomě je nepoškozovat 

 a zacházet s ním podle pokynů učitele; 

 (e) způsobená poškození a zjištěné závady musí být nahlášeny neprodleně, nejpozději po 

 skončení hodiny TV vedení školy; 



 

 (f) úmyslně způsobené škody budou oznámeny rodičům a bude požadována náhrada 

 (náprava) způsobené škody; 

 (g) všechna poranění vzniklá v průběhu hodiny TV, pocity nevolnosti či bolesti musí žáci nebo 

 spolužáci, pokud o tom vědí, neprodleně nahlásit učiteli! 

 (h) po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a úklid veškerého nářadí a 

 pomůcek, které byly v hodině použity. 

  

Závěrečné ustanovení 
Tento Provozní řád školního hřiště ZŠ Valdice nabývá platnosti a účinnosti dne 1. září 2019. 
 
Ve Valdicích dne 1. září 2019 

  
 
  ředitel školy 

 

 


