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ŘÁD ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU
1. Vstup do areálu školy je povinen ohlásit vedoucí kroužku (trenér) správci
školního sportovního areálu (dále ŠSA).
2. Vstup do budovy školy (zóna tělocvičen) je povolena organizaci za přítomnosti
vedoucího kroužku (trenéra).
3. Uživatelé po vstupu do budovy školy se přezují ve vestibulu a převezmou od
správce ŠSA klíče od šaten. Převzetí klíčů stvrdí svým podpisem.
4. Ze šaten vstupují uživatelé do tělocvičen pouze ve vhodné sálové obuvi. Sálová
obuv nesmí na podlaze tělocvičen zanechávat stopy.
5. Není povoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat nebo ničit zařízení ŠSA.
Případné škody hradí ten, kdo je způsobil.
6. Tělocvičné nářadí se musí přenášet, aby nedocházelo k poškozování parket.
Přísný zákaz uzlování lan na šplh. Stahování kruhů a spouštění kladiny smí
provádět pouze vyučující, vedoucí kroužku (trenér). Žíněnky se nesmí při
přenášení sunout po zemi.
7. V tělocvičně je možné hrát sálovou kopanou pouze s nízkoodskokovým míčem,
resp. míčem pro sálovou kopanou.
8. Po ukončení hodiny je povinností vedoucího skupiny (trenéra) zorganizovat
uložení nářadí a náčiní na určené místo.
9. Uživatelé jsou povinni se řídit provozním řádem Školního sportovního areálu,
pokyny provozovatele, správce, příp.pořadatelů sportovně – kulturní akce. Při
nedodržení těchto pokynů budou tyto osoby z areálu bez nároku na vrácení
vstupného, vykázány.
10. Vedoucí skupin (trenéři) dbají na hospodárný provoz, především zhasínání
světel, uzavírání vody apod., dbají na pořádek v šatnách a za udržování
veškerého hygienického zařízení.
11. Provozovatel ŠSA může omezit provoz některých hřišť, především z důvodu
nevhodného počasí, nebo pokud to vyžaduje zabezpečení výchovně
vzdělávacího procesu.

12. Za případné ztráty cenných věcí provozovatel neručí.
13. Po ukončení cvičení je povinností vedoucího skupiny okamžitě hlásit správci
ŠSA zjištěné závady, případně poškození nářadí nebo náčiní. Poškozené náčiní
a nářadí vedoucí viditelně označí.
14. Vedoucí skupiny (trenér) opouští ŠSA jako poslední, uzamkne šatnu a klíče
předá správci.
15. Nedodržení tohoto řádu může mít za následek ukončení smluvního vztahu o
pronájmu školního sportovního areálu.
16. Ve všech prostorách školního sportovního areálu platí přísný zákaz kouření.
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