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Provozní řád školního hřiště 

 
Tento provozní řád vydává Základní škola Bučovice 711, příspěvková 

organizace 

 

 

Čl. I 

VYUŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ 

 

I. Provozovatelem hřiště je Základní škola Bučovice 711, příspěvková 

organizace. 

II. Plocha školního hřiště a jeho technické vybavení slouží pouze k provozování 

sportovních činností, ke kterým je konstrukčně a stavebně uzpůsobeno a 

vybaveno (malá kopaná, házená, volejbal, tenis, florbal, basketbal, další 

vhodné sportovní a pohybové aktivity nepoškozující povrch a vybavení hřiště). 

Školní hřiště je určeno zejména k provozování školní tělesné výchovy a 

mimoškolních aktivit. 

III. Hřiště je primárně určeno pro účely školy. 

IV. Zájemci z řad veřejnosti mohou využívat hřiště pouze za podmínek 

stanovených tímto provozním řádem. 

V. Provozovatel si vyhrazuje právo vyvézt každou osobu, která poruší právní 

normy a tento provozní řád. Osobám, které se opakovaně dopustí uvedených 

přestupků, provozovatel zakáže vstup do areálu hřiště natrvalo. 

VI. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno 

přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště. 

VII. Veřejnost je oprávněna využívat hřiště v čase určeném tímto provozním 

řádem. Každý uživatel je povinen zajistit, aby po použití a ukončení času 

pronájmu nebo provozu byly uklizeny všechny přenosné sportovní potřeby a 

sportovní nářadí podle pokynů správce a všichni sportovci opustili hřiště. 

VIII. Jednorázové používání hřiště organizovaných skupin je nutno předem sjednat 

s provozovatelem hřiště.  
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Čl. II 

 PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ 

 

I. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho 

správce oprávněn omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto 

skutečnost předem oznamovat uživateli. 

II. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v 

jeho bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit 

správci hřiště. 

III. Každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na 

zařízeních sportovního hřiště či zapůjčeném sportovním náčiní a je povinen 

uhradit je v plné výši. 

 

 

 

 

Čl. III 

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANA MAJETKU 

 

I. V areálu hřiště je zakázáno poškozovat nebo znečišťovat sportovní plochy 

II. V této souvislosti zde platí zákaz: 

 odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

 vstup na hřiště s umělým povrchem v nevhodné obuvi – kopačky s 

kovovými kolíky, tretry, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi 

(blátem, štěrkem, pískem) 

 manipulace s ostrými předměty 

 jízdy na kole 

 jízdy na kolečkových bruslích 

 vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu 

 přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa 

 konzumace alkoholických nápojů a drog 

 vstupu podnapilým osobám 

 kouření v celém areálu 

 rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu 

 vstupu se zvířaty 

 odhazování žvýkaček na umělý povrch 

 není dovolen vstup na doskočiště a roznášení písku na běžeckou 

rovinku 

III. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na 

hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze z 

místa k tomu určenému. 
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IV. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani 

jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

V. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí 

ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

VI. Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody ve sportovním areálu 

školy a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně 

neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. Vstup na hřiště je na vlastní 

zodpovědnost uživatele (trenéra, vedoucího kroužku, …) 

 

 

 

Čl. IV 

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST – BEZ POPLATKU 

 

období dny otevírací hodiny 

duben-červen pondělí, pátek 16:00 – 20:00 

červenec-srpen pondělí, středa, pátek 17:00 – 21:00 

(provozní doba v průběhu 

prázdnin bude upřesňována) 

září-říjen pondělí, pátek 16:00 – 20:00 

 
 
 

I. Objednávky pro rezervaci hřiště za poplatek ve dnech úterý – čtvrtek 
zajišťuje ve dnech školního vyučování v době 7:00 – 15:00 hod. kancelář ZŠ 
(p. Jana Machálková) na tel. čísle 517 383 846 , ve dnech pracovního volna 
a o prázdninách správce hřiště p. Zdeněk Honzák na tel. čísle 734 821 984. 

II. Dlouhodobý pronájem je řešen smlouvou o pronájmu. 
III. Hřiště je poskytováno za poplatek 200 Kč/1 hod. (hradí se každá započatá 

čtvrthodina). 
IV. V případě povětrnostních podmínek nepříznivých pro provoz hřiště je jeho 

správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz a tuto 
skutečnost předem oznámit objednateli, je-li to možné. 
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Čl. V 

 DALŠÍ USTANOVENÍ 

 

I. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo oprávněný 

pracovník školy oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního 

areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení osob, které jsou 

zplnomocněny vedením školy (správce hřiště, pedagogičtí pracovníci). 

II. Nedodržování ustanovení provozního řádu přes upozornění zaměstnancem 

školy (viz výše) nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti 

s používáním hřiště je nutno oznámit Městské policii. 

 
 

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Hasiči – 150 

Záchranná služba – 155 

Městská policie – 156 

Policie ČR – 158 

Základní škola – 517 383 846 

Správce hřiště p. Zd. Honzák – 734 821 984 

 

Všechny osoby, které vstoupí do areálu sportoviště, se musí řídit tímto provozním 

řádem. 

 

Provozní řád je platný od 1. 9. 2020 

 

 

 

Mgr. Miroslava Hanáková 

        ředitelka školy 
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