Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
PROVOZNÍ ŘÁD VNĚJŠÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vnější sportovní areál školy tvoří malé univerzální hřiště s tenisovou stěnou a velké univerzální
hřiště.
Do ostatních částí vnějšího areálu školy (tzn. mimo výše uvedená hřiště) není vstup dovolen.

Provozní doba pouze ve dnech školního vyučování, tj. mimo sobot, nedělí,
státem uznaných svátků a dnů školních prázdnin:

duben – říjen
listopad - březen

7 – 18 hodin
8 – 16 hodin

Areál je přednostně vyhrazen pro potřeby školy, a proto respektujte pokyny pracovníků školy.
Organizované sportovní akce je možno předem objednat u ředitele školy – naberanku@naberanku.cz
nebo na tel. 244 402 412.
V areálu je povoleno:
•

využívat ploch ke sportovním činnostem, pro které je areál určen

V areálu je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•

poškozovat a znečišťovat prostor areálu, zařízení, vybavení a zeleň
vstupovat se psy
užívat omamné látky, kouřit a konzumovat alkohol
vjíždět motorovými vozidly
jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
stanovat, nocovat, rozdělávat a užívat otevřený oheň
používat hřiště, pokud je povrch kluzký nebo namrzlý

Návštěvník je povinen:
•
•
•
•

dodržovat provozní řád a řídit se pokyny pracovníků školy
chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky areálu
dodržovat čistotu
vstupovat na hřiště s umělým povrchem pouze ve vhodné a čisté obuvi (ne tretry a kopačky
s kovovými kolíky)

Další informace:
•
•

případné výjimky z tohoto provozního řádu může povolit na základě žádosti ředitel školy
za odložené věci provozovatel neručí

Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle obecných předpisů.
V případě poškození nebo zničení vybavení areálu a zeleně bude vymáhána náhrada škody.
Pokud se návštěvník areálu setká s poškozováním zeleně nebo vybavení areálu, prosíme o oznámení této
skutečnosti neprodleně
Městské policii hl. m. Prahy – telefonní číslo 156
Děkujeme Vám, že dodržujete tento provozní řád.

Tento provozní řád je platný od 23.9.2015
Mgr. Jiří Soukup, ředitel školy

