
PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU A ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ KANICE 

Areál školy je otevřen ve všedních dnech od 6:30 do 17:00.  

O víkendu je areál otevřen pro veřejnost od 8:00 do 18:00.  

Mimo provozní dobu bude areál zamyká. 

1. Do areálu je zakázáno vstupovat se psy. Pohyb psů a jejich venčení řeší Obecně závazná 

vyhláška Obce Kanice č.4/2005 o podmínkách volného pohybu psů v Obci Kanice, čl. 3, 

odst. 2. 

2. Při výuce je vstup na školní hřiště možný jen s pedagogickým dozorem nebo po předchozí 

domluvě s vyučujícími tělesné výchovy. V ostatních případech pod vedením vedoucího oddílu 

TJ Sokol Kanice (dále jen vedoucí oddílu). 

3. Při příchodu na školní hřiště je každý vyučující či vedoucí oddílu povinen zkontrolovat celkový 

stav hřiště, případné poškození nebo závadu, a toto ihned ohlásit řediteli školy nebo starostovi 

Obce Kanice. 

4. Na hřiště je zakázáno bez předchozí domluvy s vyučujícím či vedoucím oddílu vnášet jakékoliv 

předměty. Pokud tak vyučující či vedoucí oddílu dovolí, musí být tyto předměty po skončení 

cvičení z hřiště odstraněny. 

5. Převlékání žáků do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Účastníci 

sportovních oddílů se převlékají dle pokynů vedoucích. Cennosti (např. peníze, šperky, 

hodinky, mobilní telefony atd.), je nutno před hodinou odevzdat do úschovy vyučujícímu / 

vedoucímu oddílu. Nezůstávají volně v šatně. Po skončení výuky si je žáci / cvičenci neprodleně 

vyzvednou.  

6. Necvičící žáci dodržují pokyny dané vyučujícím. Z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu nemusí 

být žáci přítomni na hodinách TV, které jsou v rozvrhu zařazeny jako první či poslední 

vyučovací hodina – vždy za předpokladu předchozí písemné žádosti rodičů a souhlasu ředitele 

školy. 

7. Bez vědomí učitele či vedoucího oddílu se žáci nevzdalují ze školního hřiště.  

8. Po ukončení cvičení či sportovní činnosti je vyučující / vedoucí oddílu povinen zkontrolovat, 

že veškeré používané nářadí a náčiní (míče, kriketové míčky, vrhací koule, kužely atd.) je 

sesbíráno z plochy hřiště a uklizeno na svých místech. Vyučující či vedoucí oddílu vše 

zkontroluje a odchází poslední. 

9. Při vlastní sportovní činnosti je třeba dodržovat pravidla příslušného sportu, pravidla fair-play, 

pravidla bezpečnosti a pokynů vyučujících i vedoucích oddílů. 

10. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které způsobí např. silné zamokření 

hřiště a vstup na trávník by způsobil jeho poškození, je vstup na hřiště zakázán. 

11. Vjezd na hřiště motorovými vozidly bez souhlasu ředitele školy nebo starosty Obce Kanice není 

povolen. Příjezdová cesta na hřiště musí být stále volná, parkování vozidel zde v žádném 

případě není dovoleno. 

12. Výše uvedená pravidla platí i pro soukromé osoby, které se v odpoledních hodinách či 

o víkendech na školním hřišti pohybují. Po skončení pobytu na hřišti je nutné vždy uklidit po 

sobě případné odpadky a vše uvést do původního stavu. 

                                     

                                                                                                                                                                                 

V Kanicích 25. 5. 2021  Vlastimil Minařík, starosta Obce Kanice Mgr. Ondřej Dostalík, ředitel školy 

 

Seznámeni: všichni vyučující ZŠ a MŠ Kanice 

                    vedoucí oddílů TJ Sokol Kanice 

                    vedoucí SDH Kanice 

                    externí vedoucí kroužků 


