
Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci, školská právnická osoba
se sídlem Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany

9.  ŘÁDY VENKOVNÍCH PROSTOR
Č.j.: /2021           A.1.       V5
Vypracoval: Mgr. Vladimíra Svobodová, vedoucí klubu

Vydal: PhDr. Jiří Bureš, Ph.D., ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2021

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2021

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2021

 

Strana 1 z 5



Hřiště a venkovní sportoviště

1. Žáci vstupují na hřiště pouze pod dohledem vyučujícího.

2. Žáci cvičí na hřišti v předepsaném cvičebním úboru.

3. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují

stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili

zdraví svoje, ani zdraví ostatních přítomných osob.

4. S tělovýchovným nářadím a zařízením zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu,

která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně

vyučujícímu.

5. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné obdobné předměty.

6. Každý úraz i drobný, hlásí žáci ihned vyučujícímu.

7. Žáci udržují pořádek, nářadí a pomůcky vracejí na určená místa.
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Trampolíny
1. Žáci mohou na trampolíny pouze bez bot.

2. Žáci nesmí skákat na postranní sítě a věšet se na kovovou konstrukci

3. Na trampolíně se nesmí hrát míčové hry.

4. Na trampolíny se nesmí vnášet předměty, které by mohly způsobit

zranění.

5. Dovnitř klece s trampolínami smí pouze určený počet žáků včetně sedících

na žlutém molitanu:

a. 1.- 5. třída: 4 žáci na každou trampolínu

b. 6. - 9. třída  - 3 žáci na každou trampolínu

c. gymnázium: 2 žáci na každou trampolínu

d. 1 žák na každou trampolínu, pokud dělá akrobatické prvky

6. Na trampolíně se žáci střídají po 5 minutách, pokud se nedohodnou jinak.
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Zahrada

1. Žáci se pohybují pouze v prostorech zahrady k tomu určených, nevstupují

na záhonky.

2. Žáci se chovají ohleduplně k herním prvkům a rostlinám.

3. Žáci používají herní prvky pouze pod dohledem vyučujícího.

4. Žáci používají herní prvky tak, aby svým chováním neohrozili další osoby.

5. Žáci jsou povinni udržovat na zahradě pořádek, vypůjčené pomůcky a

náčiní jsou povinni po sobě uklidit.

6. Žáci jsou povinni neprodleně hlásit vyučujícímu jakákoli poškození herních

prvků.

7. Jízdní kola a koloběžky se ukládají do stojanů za atelier nebo do stojanů

před vchodem do školy, nenechávají se v prostoru dřevěné přístavby.

8. Ve stromovém domě smí být maximálně  20 žáků 1. stupně a 12 žáků 2.

stupně a gymnázia.

9. Žáci nesmí šplhat na síť stromového domu, na zábradlí mostu a nesmí z

mostu skákat.

10.Žáci nesmí lézt na střechy, přes ploty, na parapety, okraje střech a další

místa, odkud hrozí pád z výšky.

11.Žáci nesmí využívat jiné vchody kromě hlavního vchodu školy, nesmí se

pohybovat v prostoru kolem budovy střední školy (Brixi).
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Závěrečná ustanovení

a) Kontrolu provádění ustanovení tohoto řádu provádí ředitel školy, vedoucí
školní družiny a vedoucí školního klubu.

b) Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu ze dne 1. 9. 2015. Uložení řádu ve
spisovně školy se řídí Spisovým řádem školy.

c) Řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021.

V Dolních Břežanech dne 1. 9. 2021

PhDr. Jiří Bureš, Ph. D., ředitel školy
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