Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17,
okres Bruntál, příspěvková organizace

Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov

METODICKÝ POKYN ŘEDITELE
ze dne 15. 2. 2017

ORGANIZACE ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A OSOB V HALE
1. OBECNÉ USTANOVENÍ




Tímto metodickým pokynem se upravuje organizace a zajištění ochrany majetku a osob využívajících
sportovní halu k tréninkům a zájmové činnosti.
Cílem tohoto metodického pokynu je v prvé řadě zabránit, aby se do objektu nekontrolovatelně dostávaly
nepovolané osoby.
Způsob zajištění bezpečnosti je členěn na tři modely podle způsobu využívání sportovní haly.

2. PRVNÍ MODEL – školní výuka







První model se realizuje v době školního vyučování od 6:00 hod do 15:00 hod.
Vnější vchodové dveře do haly, jak u bufetu, tak u šaten, jsou uzamčeny. Vnitřní vchodové dveře jsou
otevřeny.
Do celého prostoru haly vstupují návštěvníci přezutí do halových tenisek nebo papučí.
Ráno před začátkem výuky nastavuje výše popsaný model a průběžně zajišťuje kontrolu školnice.
Za uzavření a kontrolu uzamčení dveří u šaten při tělesné výchově na hřišti zodpovídá vyučující.
Za uzavření a kontrolu uzamčení dveří u bufetu při pouštění žáků těmito dveřmi z TV zodpovídá vyučující.

3. DRUHÝ MODEL – odpolední tréninky












Druhý model se realizuje v pracovních dnech odpoledne a o víkendech popř. svátcích, kdy probíhají v hale
tréninky nájemců bez diváků. Diváky nejsou míněni rodiče žáků sledující trénink.
Vnější i vnitřní vchodové dveře u šaten jsou uzavřeny a uzamčeny.
Vnější dveře u bufetu jsou otevřeny a vnitřní dveře jsou uzamčeny.
Odpoledne před začátkem provozu nastaví službu konající správce haly.
Během tréninků a hlavně v jejich průběhu zodpovídá správce za dodržování tohoto ustanovení.
Výjimkou je čas, ve kterém dochází ke střídání družstev nebo nájemců, zde mohou být vnitřní dveře u bufetu
otevřeny.
V době tréninků, když jsou dveře uzavřeny, nosí u sebe správce dálkový zvonek, aby mohl být ke dveřím
přivolán. S vedoucími cvičení se domluví, aby opozdilci zvonili na halu.
Službu konající správce haly zodpovídá za kontrolu a dodržování tohoto nařízení.
Při tomto režimu může správce vyžadovat odkládání bot na polici u čisté zóny I.
Pro přezouvání se využívá čistá zóna I.
Rodiče žáků, kteří chtějí sledovat trénink z tribuny, přicházejí před tréninkem nebo si zazvoní na správce haly
a používají návleky.

4. TŘETÍ MODEL – veřejně přístupné turnaje







Třetí model se uplatňuje o víkendech a v pracovních dnech, kdy v hale probíhají turnaje, na které má přístup
veřejnost.
Vnější a vnitřní vchodové dveře u šaten jsou uzavřeny a uzamčeny.
Vnější a vnitřní vchodové dveře u bufetu jsou otevřeny.
Účastníci sportovních aktivit se přezouvají v čisté zóně II.
Při tomto režimu nesmí být po účastnících sportovních aktivit vyžadováno odkládání bot do police u čisté
zóny I. nebo II. Účastníci cvičení si nosí obuv do šatny.
Návštěvníci mají přístup na tribunu, do bufetu a na toalety bez přezutí. Do oblasti čisté zóny II. mohou jen
s návleky nebo po přezutí.
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5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ





Učitelé, cvičitelé a správci haly byli s metodickým pokynem seznámeni a poučí své svěřence a nájemce
o potřebě dodržovat tato bezpečnostní opatření.
Při ztrátě věcí při prokazatelném nedodržení těchto nařízení bude dotyčná osoba odpovídat za způsobenou
škodu.
Při odcizení věcí ze šatny, nebo haly je potřeba bezodkladně kontaktovat Policii ČR.
Účinnost nařízení vstupuje v platnost od 1.3. 2017.

V Krnově 15. 2. 2017
Mgr. Karel Handlíř – ředitel školy

