Střední průmyslová škola zeměměřická
Praha 9, Pod Táborem 300

P r o v o z n í ř á d a r e á l u š ko l y a š ko l n í h o h ř i š t ě
Tento provozní řád je vydán dle ustanovení § 165, odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a je sestaven v souladu s těmito platnými předpisy:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 65/2017 Sb., zákon o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhláška č. 238/2011 Sb., o
stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v
pískovištích venkovních hracích ploch, a vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých, Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních
zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách.
Provozovatel a správce areálu školy a školního hřiště:
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300, IČO: 61386278
Adresa: Pod Táborem 300, Praha 9
Odpovědný pracovník: Kateřina Pichlová, tel: 284 823 470
Provozní doba areálu školy: 7 až 18 hod ve dnech školního vyučování.
Obecná pravidla
▪ Tento provozní řád platí pro všechny osoby pohybující se v areálu školy a uživatele hřiště.
▪ Za dodržování tohoto provozního řádu zodpovídají všichni vedoucí a pedagogičtí
zaměstnanci školy.
▪ Do areálu školy je bez souhlasu vedení školy zakázán vstup nepovolaným osobám.
▪ Všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek.
▪ V prostorách, kde právě probíhá měření v rámci učební nebo odborné praxe, a v jejich
nejbližším okolí je zakázáno vykonávat jakékoli další aktivity – v případě potřeby může být
pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví omezen vjezd motorových vozidel do areálu školy.
▪ Jakékoli zjištěné závady musejí být neprodleně nahlášeny odpovědnému pracovníkovi.
▪ Škola neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
▪ Pokud bude návštěvník areálu nebo uživatel školního hřiště porušovat tento provozní řád,
je zaměstnanec školy oprávněn jej vyzvat k opuštění areálu.
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▪ Při neoprávněném vstupu na školní hřiště nebo při hrubém porušení provozního řádu bude
přivolána Policie ČR.
V celém areálu je zakázáno:
▪ kouřit a používat elektronické cigarety (dle zákona č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek), požívat alkoholické nápoje, užívat omamné látky
a vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,
▪ jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod. – výjimkou jsou
pouze školou organizované sportovní aktivity,
▪ vstupovat se zvířaty (např. se psy i na vodítku) – výjimkou jsou pouze zvířata určená pro
činnost terapeuta a služební psi nebo vodící psi nevidomých a slabozrakých osob,
▪ trhat a odcizovat květiny na záhonech nebo poškozovat stromy a keře.
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je dále nutné dodržovat tyto zásady
▪ Je zakázáno manipulovat s bránami na fotbalovém hřišti, lézt a zavěšovat se na ně.
▪ Je zakázáno poškozovat povrch prostor určených pro sportovní aktivity (např. běžecká
dráha, fotbalové a volejbalové hřiště) a zanechávat zde jakékoli předměty.
▪ Je zakázáno chodit po horní hraně gabionové opěrné zdi. Zeď a její nejbližší okolí nejsou
určeny k jakýmkoli aktivitám žáků.
▪ Pobyt a aktivity žáků mohou probíhat jen za dozoru pedagogického pracovníka nebo
jiného zaměstnance školy. Za bezpečnost žáků zodpovídají pedagogičtí a další zaměstnanci
pověření dozorem a příslušní vedoucí zaměstnanci.
Využívání hřiště
▪ Školní hřiště mají právo používat pouze zaměstnanci a žáci Střední průmyslové školy
zeměměřické a 2. ScioŠkoly Praha - základní školy, s.r.o.
▪ Hřiště je možno používat pouze ke vhodným sportovním a dalším aktivitám.
▪ Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
▪ Sportovní nářadí a další pomůcky musí splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu
zdraví, nesmí ohrožovat ostatní uživatele hřiště a poškozovat sportovní zařízení.
▪ Mobiliář hřiště (např. lavičky) musí být v případě jeho přesunu vždy navrácen na určené
místo.
▪ Je zakázáno vnášet ostré předměty, střelné zbraně či jinak nebezpečné předměty a látky
ohrožující zdraví a bezpečnost.
▪ Je zakázáno vjíždět na plochy hřiště motorovými vozidly vyjma vozidel, která zabezpečují
nezbytnou úpravu, údržbu a rekonstrukci hřiště.
▪ Uživatelé hřiště (a jejich zákonní zástupci) nesou plnou zodpovědnost za jimi způsobené
škody.
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Rozdělávání ohně
▪ Rozdělávání ohně je nutné hlásit Hasičskému záchrannému sboru s dostatečným
předstihem na Evidenci pálení (viz https://paleni.izscr.cz/paleni).
▪ Oheň je možno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, které je k tomuto účelu určeno.
▪ Oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoba mladší pouze za přítomnosti zletilé
osoby.
▪ Oheň je nutno udržovat pouze v takovém rozsahu, aby odlétáním nedošlo k ohrožení
okolních prostor a aby nebyly obtěžovány jiné osoby.
▪ Oheň nesmí zůstat bez dozoru.
▪ Po skončení akce musí být oheň uhašen tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému hoření.
▪ Je zakázáno: rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště, zapalovat jiné materiály než dřevo,
případně dřevěné uhlí, přenášet oheň nebo s ním jinak manipulovat, přenášet žhavý popel
nebo s ním jinak manipulovat, manipulovat v areálu s hořlavými látkami nebo výbušninami.
Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém:
Hasiči:
Záchranná služba 1. pomoci:
Policie ČR:
Městská policie:

112
150
155
158
156

Tento řád je pro všechny osoby pohybující se v areálu školy a uživatele hřiště závazný,
veřejně přístupný a nabývá účinnosti od 18. 11. 2019.

……………………………
Ing. Jan Staněk
ředitel školy
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