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HALY

Čl. I
Využívání
1) Provozovatelem sportovní haly je Základní škola Chotěšov, Plzeňská 388, jejímž zřizovatelem je Obec Chotěšov.
2) Sportovní hala je určena k provozování školní tělesné výchovy a aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, házená, florbal, odbíjená, nohejbal) a k různým formám
skupinových a relaxačních cvičení.
3) Uživatelem jsou skupiny (oddíly, sdružení) po dohodě s provozovatelem nebo správcem haly. Na začátku září každého
roku se uživatelé domluví s provozovatelem na cvičebním rozvrhu sportovní haly.
4) Uživatel sportovní haly je povinen dodržovat cvičební rozvrh (vyvěšen v hale), domluvený čas a provozovat dohodnutý
druh sportu. Po celou cvičení dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát
upozornění a pokynů správce haly a ustanovení tohoto řádu.

Čl. II
Provoz a správa
1) Za plynulý provoz sportovní haly odpovídá její správce. Oddíly a organizace provádějí čtvrtletní platbu
za užívání haly dle platného ceníku na účet Základní školy Chotěšov (viz. příloha -Ceník)
2) Denní provoz sportovní haly:
ve dnech školního vyučování od 16 hodin do 22 hodin
ve dnech pracovního volna a v období školních prázdnin na základě telefonické nebo osobní
objednávky v kanceláři ZŠ dopoledne od 09:00 do 11:30 hodin a odpoledne od 13:00 do 22 hodin
3) Vstup do sportovní haly je povolen pouze hlavním vchodem – levé vstupní dveře z přední strany (vstup vrátky
z Plzeňské ulice nebo z parkoviště za halou). Děti mají přístup do sportovní haly pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
V určený čas správce odemyká a zamyká vchod do haly.
4) Sobotní, nedělní a prázdninové cvičení nebo turnaje (mimo cvičební rozvrh) je třeba vždy objednat předem a to
nejdéle vždy do pátku do 12:00 hod. na telefonních číslech: 377 900 342 a 377 900 985 a 377 900 984. Při
turnajích může na žádost vedoucích jednotlivých skupin zapůjčit správce klíč od šaten cvičenců. Po skončení turnaje-akce
vedoucí klíč vrátí správci haly.
5) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději den před
stanoveným časem a v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne. Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od tohoto
objednatele další objednávky.
6) V případě zjištění jakékoliv závady na zařízení haly nebo v jejím bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu
neodkladně nahlásit správci haly a zapsat závadu do sešitu údržby a závad, který je uložen u správce haly.

Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1) Ve sportovní hale je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování. V této souvislosti zde platí zákaz :
odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s podrážkou, která zanechává stopy
a rýhy, nebo ve znečištěné a mokré obuvi (bláto, štěrk, písek)
vstupu dětem do 15 let bez doprovodu vedoucího
konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
vstupu podnapilým osobám
kouření v celém prostoru haly a oploceném areálu školy
vstupu se zvířaty
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jakákoli manipulace a zasahování do instalace elektrických rozvodů, klimatizace a vodovodní sítě

2) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat do haly pouze hrajícím (cvičícím nebo
trénujícím) osobám. Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze z horního ochozu.
Uživatel haly nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
3) Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a
poškozovat sportovní zařízení haly.
4) Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy vzniklé ve sportovní hale a to i v případě použití poškozeného zařízení.
Současně neodpovídá za ztrátu věcí a majetku cvičenců v šatnách nebo v hale.

Čl. IV
Pravidla pro cvičení a sporty
1) Cvičenci vstupují do haly přes šatny, kde se přezují do cvičební obuvi a převléknou do cvičebního oděvu, žáci školy do
určeného cvičebního úboru.
2) Žáci školy a cvičenci do 15 let věku mohou do sportovní haly pouze pod dohledem určeného učitele nebo plnoletého
vedoucího-cvičitele. Cvičenci ve věku 15-17 let pod vedením plnoletého vedoucího.
3) Cvičenci provádějí v hale jen činnosti určené vedoucím (učitelem cvičitelem). Při sportech a cvičení dodržují předem
určené a stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičenci se chovají tak, že neohrožují zdraví svoje ani ostatních osob.
Bez doprovodu vedoucího mají žáci i cvičenci mladší 15 let zakázáno vstupovat do nářaďovny.
4) S tělovýchovným nářadím a zařízením haly zacházejí cvičenci i vedoucí šetrně. Případné poškození zapíší do sešitu
oprav a závad, který je uložen u správce haly.
5) Z bezpečnostních důvodů nesmějí mít cvičenci na sobě hodinky, řetízky, piercing, dlouhé nebo větší kruhové náušnice
ani jiné předměty, které mohou způsobit úraz. Každý úraz ohlásí cvičenci svému vedoucímu (učiteli, cvičiteli). Pokud je
úraz způsoben vadou nářadí nebo náčiní, je vedoucí povinen i tuto závadu nebo nebezpečí úrazu zaznamenat v knize
závad.
6) Cvičenci nesmějí v hale konzumovat jídlo ani nápoje (to je povoleno pouze v šatnách či na chodbě). V hale je
zakázáno žvýkat a kouřit.
7) Použité nářadí a náčiní cvičenci po skončení hodin (hodiny) pod dohledem vedoucího pečlivě sklidí na určené místo.
Současně vedoucí zkontrolují po skončení cvičení stav haly, úklid nářaďovny, zhasnutí světel a uzavření oken.

Čl. V
Další ustanovení
1) Všichni uživatelé sportovní haly musejí bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení provozovatele a správce sportovní
haly. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je provozovatel nebo správce haly oprávněn jej z haly vykázat.
2) Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce haly jsou vyvěšeny v prostoru haly,
a na webových stránkách základní školy.

V Chotěšově dne 1. 1. 2017
Mgr. František Halada
ředitel školy
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