Zákl adná škol a, T ri bečská 1653/ 22, 955 01 Topoľ čan y
Pravidlá využívania areálu školy ZŠ Tribečská verejnosťou
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Vlastníkom areálu ZŠ Tribečská 1653/22 , Topoľčany je Mesto Topoľčany.
2. Areál školy spravuje ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany.
3. Užívateľom areálu školy sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v areáli školy.
Čl. 2 Všeobecné ustanovenia
1. Každý návštevník a užívateľ areálu školy ZŠ Tribečská (ďalej len areálu školy) je
povinný oboznámiť sa s týmito pravidlami využívania areálu školy a bez výnimky ich
dodržiavať.
2. V areáli školy je povolené vykonávať iba tie aktivity, na ktoré je športový areál vhodný.
3. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny zamestnancov školy ZŠ a riadiť sa ich
usmerneniami.
Čl. 3 Prevádzkové a organizačné ustanovenia
1. Vstup do areálu školy pre verejnosť je možný v nasledovných časoch:
Pondelok – Piatok (počas školského roka v mesiacoch september, máj a jún)
0800 hod. – 1700 hod. ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany
1700 hod. – 2000 hod. verejnosť
Pondelok – Piatok (počas školského roka v mesiacoch október až apríl)
0800 hod. – 1600 hod. ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany
1600 hod. – 1800 hod. verejnosť
Sobota – Nedeľa (v mesiacoch september, máj a jún)
Pondelok – Piatok (počas školských prázdnin v mesiacoch júl a august)
0900 hod. – 2000 hod. verejnosť
Sobota – Nedeľa (v mesiacoch október až apríl)
1000 hod. – 1800 hod. verejnosť
2. Areál ZŠ sa každý deň uzamyká o 20.00 hod. v mesiacoch september, máj a jún.
Areál ZŠ sa každý deň uzamyká o 18.00 hod. v mesiacoch október až apríl.
3. Po uvedených hodinách je prísny zákaz vstupu do areálu ZŠ Tribečská 1653/22,
Topoľčany.
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4. V prípade požiadavky o umožnenie vstupu mimo hodín vyhradených pre verejnosť,
kontaktujte správcu vopred na tel. č. 038/5325002.
5. ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany si vyhradzuje právo hodiny pre verejnosť operatívne
upraviť a obsadiť areál školy pre svoje aktivity a aktivity mesta Topoľčany aj v čase
určenom pre verejnosť.
6. V prípade zlých poveternostných podmienok je zakázané zdržiavanie sa v areáli školy aj
počas hodín prístupných pre verejnosť.
7. Je zakázané celoročne zdržiavať sa v blízkosti stromov, liezť na ne a pod.
8. Pri využívaní multifunkčného ihriska (MI) treba dodržiavať Prevádzkový poriadok MI,
ktorý nájdete na www.zstribecskato.sk v časti AKTUALITY – MULTIFUNKČNÉ
IHRISKO a na vývesnej tabuli pri bočnej bráne pri vchode do areálu školy.
9. Využívanie atletickej dráhy:
 Pri využívaní atletickej dráhy je každý užívateľ povinný používať vhodnú
športovú obuv, ktorou sú tenisky alebo botasky.
 Je zakázané vstupovať na atletickú dráhu v kopačkách, topánkach na podpätkoch,
v hrubo znečistenej obuvi a pod.
 Je zakázané vstupovať na atletickú dráhu na kolieskových korčuliach, bicykli,
skateboarde, s kočíkom, na kolobežke a pod.
10. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v areáli školy vykonávať
každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje
povinnosť dodržiavať Pravidlá využívania športového areálu školy verejnosťou.
11. Každý užívateľ športového areálu školy je povinný riadiť sa pokynmi správcu ZŠ
Tribečská 1653/22, Topoľčany. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba
z areálu školy s okamžitou platnosťou vykázaná.
12. Užívateľ areálu školy je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku mesta a občanov.
Užívateľ (alebo jeho zákonný zástupca) je plne zodpovedný za škody a úrazy,
ktoré vznikli jeho pričinením.
13. ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany, nezodpovedá za úrazy užívateľov/verejnosti
vzniknuté v areáli školy (s výnimkou výchovno-vzdelávacieho procesu).
14. Deti do 15 rokov musia byť v areáli školy v sprievode dospelej zodpovednej
osoby.
15. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru areálu školy výhradne cez vstupy na
to vyhradené. Je zakázané preliezať plot.
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16. V celom areáli školy je zakázané pohybovať sa na bicykloch, kolieskových korčuliach,
skateboardoch, s kočíkom, na kolobežke a pod.
17. Do areálu školy je zakázané vodiť psov a iné zvieratá.
18. V celom areáli školy je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane
toxických omamných látok.
19. Každý užívateľ areálu školy je povinný udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud. Je
zakázané nechávať odpadky v areáli školy a akýmkoľvek spôsobom poškodzovať areál
alebo jeho časti, vrátane budov ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany.
20. Prednosť vo využívaní všetkých častí areálu školy vrátane atletickej dráhy majú aktivity
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a súťaže ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany a
aktivity organizované mestom Topoľčany.
Čl. 4 Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia
Telefónne číslo na správcu počas pracovných hodín: 038/5325002, 0918262787
Čl. 5 Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonáva ZŠ Tribečská 1653/22,
Topoľčany (poverení zamestnanci).
2. V prípade nedodržiavania týchto pravidiel si správca vyhradzuje právo vykázať
návštevníkov z areálu školy a privolať mestskú políciu.
3. Tieto pravidlá využívania areálu školy na nachádzajú pri vstupe cez bočnú pránu do
areálu školy a na webovom sídle školy www.zstribecskato.sk v časti AKTUALITY –
AREÁL ŠKOLY.
4. Týmto sa rušia Pravidlá využívania areálu školy ZŠ Tribečská zo dňa 01.03.2019.
Tieto pravidlá využívania areálu školy verejnosťou nadobúdajú účinnosť od 01.10.2019.
Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy

www.zstribecskato.sk, email: zstribecskatopolcany@gmail.com, tel.: 038/5325002, 0918262787

