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Provozní řád hřiště pro aktivity veřejnosti 
 

Provozní doba  
16.00 –20.00 hodin, víkend 8,00 – 22,00 hodin 
po pomluvě den před akcí.  
víkendové akce – domluva v pátek 
 
V případě školní akce je provoz hřiště přednostně umožněn žákům a pedagogům. 
 

 
 
Venkovní sportoviště slouží pro žáky školní a zájmové tělovýchovy a veřejnost. Tento řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti 

a ochrany uživatelů a návštěvníků venkovního sportoviště. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a 

bezpodmínečně jej dodržovat. 

Provozovatele venkovního sportoviště zastupuje ve sportovním areálu jeho správce, nebo při školní tělesné výchově příslušní 

pedagogové. 

Kontakt na provozovatele: 607 785 388,  724 009 937,  739 644 599 

Školní hřiště může využívat ke svým aktivitám sportující veřejnost. Součástí používání hřiště je v souladu s hygienickými 

opatřeními sociální zařízení. Poplatek za sociální zařízení je 50 Kč 

 

Pokyny pro vstup do areálu 

 

1. Školní hřiště slouží výhradně sportovnímu využití. 

2. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem.  

3. Je přísný zákaz vstupu na školní zahradu. 

4. Vstup na hřiště je povolen pouze dospělým nebo dětem pod dohledem osoby starší 18 let. 

5. Všichni uživatelé hřiště jsou povinni chovat se zdrženlivě, zachovávat a udržovat pořádek, odpady odkládat do k tomu 

účelu vyčleněných nádob. 

6. Uživatelé jsou povinni udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich znečištění je uvést do původního stavu, 

nebo uhradit náklady na úklid. V případě poškození jsou povinni neprodleně nahlásit vzniklou škodu provozovateli a 

podstoupit další řešení. 

7. Uživatelé mohou využívat sociální zařízení, která jsou k dispozici. 

8. Uživatelům není dovoleno provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy, nebo manipulovat s vybavením hřiště. 

9. V areálu je přísně zakázáno  

a) kouření  

b) jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech na veškerých plochách 

c) užívání alkoholických nápojů a drog 

d) odhazování použitých žvýkaček na zem 

e) pohyb zvířat 

10. Všichni uživatelé jsou povinni respektovat pokyny pedagogů školy a správce hřiště. 

11. Za škody, poranění a úrazy, způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržením pokynů nenese provozovatel žádnou 

odpovědnost. 

12. Uživatelé jsou povinni zajistit veškeré své věci vnesené do areálu proti krádeži, provozovatel neručí za jejich odcizení, ani 

za ztrátu osobních věcí. 

13. Porušení pravidel provozního řádu hřiště může být důvodem k vykázání z areálu, popř. k uhrazení vzniklé škody. 

14. Běžnou údržbu, opravy, úklid a kontroly provádějí pověřené osoby. 

15. S tímto řádem se musí pečlivě seznámit každý uživatel ihned po příchodu do areálu školního hřiště. 

 
 
5. Důležitá telefonní čísla 

Hasiči Záchranná 

služba 

Policie Městská 

policie 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

150 155 158 156 112 

 
 

Tento provozní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný a nabývá účinnosti 1. 9. 2021 

V Šardicích dne 30. 8. 2021                                                             Mgr. Jitka Brhlová, ředitelka školy 

 
 

 
 


