Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
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Směrnice nabývá platnosti ode dne:
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Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1. dubna 2008
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.

Na základě ustanovení zákona čís. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Směrnice je součástí organizačního řádu školy, zavádí postupy, které vedou k zajištění
prevence ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení.

1. Sportovní plochy
Pro provozování hracích ploch je nutné zabezpečit:
- kvalitu povrchu
- u přírodních ploch neprašnost, pravidelné urovnávání povrchu, odstraňování kamínků
a jiných přírodnin, které by mohly vést ke zranění,
- ochranu hrací plochy a nářadí uzavřením po ukončení provozu případně oplocení
- respektování věkových potřeb a individuálních zvláštností ve smyslu příslušné ČSN
EN,
- dodržování režimu údržby a kontrol,
- dodržování provozního řádu,

2. Kontrola sportovní plochy
U hracích ploch se kontroluje - kvalita povrchu (celistvost, údržba), uzavření hrací plochy
(povinnost oplocení dle § 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb.), provozní řád, zdravotní nezávadnost
použitých materiálů pro výstavbu ploch a zařízení hracích ploch ( ve smyslu zákona č.
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky).

3. Provozní - návštěvní řád tenisového hřiště
Tento řád musí být vyvěšen na viditelném, veřejně přístupném místě u vstupu na hřiště se
dnem nabytí platnosti a kontaktním telefonem
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Pondělí x
– 20.00 hod.
Úterý
x
– 20.00 hod.
Středa
x
– 20.00 hod.
Čtvrtek x
– 20.00 hod
Pátek
x
– 20.00 hod.
x = ukončení vyučování
Mimo tuto dobu je možný komerční pronájem. Cena bude účtována dle stanovené cenové
kalkulace. Poplatek za pronájem bude vybírán správcem kurtu.
Tenisový kurt mohou využívat studenti bezplatně.
KAŢDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN
- respektovat pokyny správce hřiště,
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe,(u komerčního
využívání škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu),
- dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola
vymáhat náhradu),
- nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli.
JE ZAKÁZÁNO
- vodit na sportoviště zvířata,
- jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky,
- v uvedených hodinách využívat hřiště komerčně,
- užívat sportovní zařízení při zjištěném poškození.

Hasiči

Záchranná
sluţba

Policie

Městská
policie

Integrovaný
záchranný
systém

150

155

158

156

112

NEJBLIŢŠÍ TELEFONÍ STANICE - v přízemí ve vychovatelně nebo u vedoucí
kuchyně
Za údrţbu tenisového kurtu odpovídá
Odpovědný pracovník: Mgr.Miroslav Menšík
Společně s údržbářem provádí tyto práce :
1. Průběžná péče o venkovní vybavení tenisového kurtu – okamžité zajištění odstranění
zjištěných nebo nahlášených závad.
2. Údržba hrací plochy - kontrola stavu, odstranění hrubých nečistot, 1 x ročně doplnění
antuky - březen/duben.
3. Roční revize venkovního vybavení tenisového kurtu.
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6. Zásady provozu. Tenisové hřiště je používáno zejména pro tenisovou hru. Před
použitím kurtu je zkontrolován jeho stav. Denně je kontrolována celková plocha a stav
vybavení, dle potřeby se uklízí a kropí. Odpovědným pracovníkem je zajištěno otevírání a
zamykání pro přístup.

9. Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: ekonom školy
2. O kontrolách provádí písemné záznamy
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.dubna 2008

V Hranicích dne 28.3.2008

Ing.Miroslav Kutý
ředitel školy
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