Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou
Organizačný poriadok prevádzky viacúčelového ihriska v areáli školy

ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou a Obec Suchá nad Parnou ako jej zriaďovateľ so súhlasom
Obecného zastupiteľstva Suchá nad Parnou sprístupňujú viacúčelové ihrisko v areáli školy pre
užívateľskú verejnosť.

Doba prevádzky
1.
V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až piatok pre potreby ZŠ, MŠ, ŠKD a
školou organizovaných krúžkov detí, resp. pod dohľadom pedagógov, trénerov a rodičov od
8:00 hod. do 17:00 hod.
Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej krúžkovej činnosti verejným
priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť.
Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.
2.

Komerčná prevádzka počas roka od marca po november:
v pondelok až piatok
v sobotu
v nedeľu

od 17:00 do 21:00 hod.
od 10:00 do 18:00 hod.
od 10:00 do 18:00 hod.

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v
ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku
školy spôsobenú svojím konaním.

Prenájom ihriska riadi a usmerňuje
Riaditeľka školy a ňou poverený zamestnanec školy – správca ihriska.

Povinnosti správcu viacúčelového ihriska
1.
2.
3.
4.
5.

dodržiava zásady BOZ a PO, zodpovedá za ochranu areálu školy v čase prenájmu.
udržiava ihrisko v čistote, 1 x týždenne ho pozametá.
uzamyká prenajatý areál ihriska i školy, od ktorého má zverené kľúče proti podpisu.
eviduje nájomcov a vyberá poplatky.
pripraví plochu ihriska podľa požiadavky nájomcu pre vopred určenú športovú činnosť.

6.
7.
8.
9.

10.

bezodkladne hlási zistené poškodenie majetku ihriska i školy, vandalizmus a problémy
s nájomníkom ihriska a prevádzkové závady riaditeľke školy alebo starostke obce.
kontroluje vstup na plochu ihriska len v čistej športovej obuvi určenej na umelý trávnik.
deťom do 14 rokov vstup povolený len v sprievode zodpovednej dospelej osoby.
v prípade nevhodného správania sa na ihrisku (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie,
neprimeraná hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného
športového náradia, poškodzovanie majetku školy, ihriska či iných, musí byť návštevník
ihriska ihneď vykázaný.
opakovanie podobného priestupku u návštevníka ihriska hlási riaditeľke školy alebo
starostke obce.

Povinnosti nájomcu viacúčelového ihriska
vstup do areálu školy a na ihrisko len na vlastnú zodpovednosť.
dodržiava čistotu v areáli školy i na ihrisku.
deťom do 14 rokov vstup povolený len v sprievode dospelých osôb.
vstup na ihrisko je povolený iba v teniskách, prípadne v špeciálnej obuvi určenej na
umelý trávnik.
5. v prípade škody je plne zodpovedný nájomca ihriska.
6. do priestoru ihriska sa vstupuje po zaplatení poplatku za prenájom ihriska.
7. zodpovedná osoba – správca ihriska: poverený riaditeľkou školy
8. zistené poškodenia majetku alebo opakované priestupky návštevníkov areálu školy
alebo ihriska hlási nájomca správcovi ihriska alebo riaditeľovi školy, alebo starostke
obce.
9. v areáli ihriska sa prísne zakazuje lezenie po konštrukciách, vešanie sa na sieťky,
lezenie a vešanie sa na futbalové bránky, lezenie na oplotenie, preliezanie plotov a brán.
10. v areáli školy, v ktorom sa nachádza aj ihrisko, je prísne zakázané doniesť a používať
alkohol a fajčiť.
11. úraz v školskom areáli v dobe prenájmu nie je školským úrazom.
1.
2.
3.
4.

Poplatok za používanie viacúčelového ihriska
Bez ohľadu na druh športového využitia ihriska (napr. nohejbal, volejbal, futbal, tenis a pod.)
sa poplatok stanovuje na sumu 10,00 €/ hodina
Poznámka:
a) v poplatku je zahrnutá celková réžia, servis a odmena správcu
ihriska
b) poplatok za jednorázový prenájom ihriska vyberie vopred
správca ihriska na príjmový doklad
c) pri pravidelnom používaní ihriska na dobu určitú sa s nájomcom
spíše zmluva o prenájme

Zaplatením poplatku za prenájom viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou
nájomca vyjadruje súhlas s týmto organizačným poriadkom a záväzok riadiť sa ním.
Prevádzkový poriadok bol prerokovaný a schválený v Obecnom zastupiteľstve Obce Suchá
nad Parnou dňa 5. mája 2011 Uznesením OZ č.27/2011.

...........................................
Ing. Daniela Balážová, PhD.
starostka obce Suchá nad Parnou

...........................................
Mgr. Ivana Smahelová
riaditeľka ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

