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Provozní řád víceúčelového hřiště 
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Schválil: ředitel školy – Mgr. Viktor Verner    
 

Účinnost: od 5. ledna 2015 
 

Číslo dokumentu: ZS-07/2015 

 
Provozovatel areálu: Základní škola Šumperk, Šumavská 21 (dále jen škola) vydává v zájmu 
předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí (dle § 415 zák. č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku v pozdějším znění) tento 

 

Čl. I 
Využívání hřiště 

1) Hřiště je využíváno pro potřeby školy, školní družiny a veřejnosti. Je určeno 
k provozování aktivního odpočinku pro veřejnost všech věkových skupin. Hřiště lze 
využívat pro atletiku, basketbal, vybíjenou, kopanou, házenou, přehazovanou, tenis  
a florbal. 

2) Dané cvičiště využívá skupina, která přišla dříve. Za rezervaci na určitý den a hodinu je 
účtován poplatek. Rezervaci je možno domluvit v kanceláři školy. Cena za 1 hodinu 
blokace hřiště je 150,- Kč. 

3) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý 
druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně 
majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto 
řádu. 

Čl. II  
Provoz a správa hřiště. 

1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště. 
2) V období 2. 5. – 30. 6. a 1. 9. – 15. 10. může veřejnost využívat hřiště  

v pracovních dnech v době od 16.00 do 20.00 hodin. V mimopracovních dnech je 
hřiště otevřeno od 9.00 do 18.00 hodin. 

3) V období od 1. 7. – 31. 8. může veřejnost využívat hřiště v době od 10.00 do 21.00 
hodin. 

4) Vstup do sportovního areálu je povolen pouze hlavním vchodem. Je zakázáno 
přelézat ploty. 

5) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce 
oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto 
skutečnost předem oznamovat objednateli či zřizovateli školy. 

6) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci 
hřiště. 

7) Škola veřejnosti nepůjčuje žádné sportovní potřeby. 
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Čl. III 
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku. 

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy a zařízení. 
V této souvislosti zde platí zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
(odpadkový koš), zákaz vstupu na hřiště v nevhodné obuvi. V tretrách s hřeby do  
4 mm se smí vstupovat jen na běžeckou dráhu. Vstup v kopačkách je zakázaný 
v celém, areálu, na hřišti s umělou trávou je dovoleno používat kopačky – TURF. 

2) Na umělém povrchu je zakázáno jezdit na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích, 
skateboardu a jiných prostředcích (např. kočárky, vozíky aj.), vodit na sportoviště 
zvířata, houpat se a věšet na konstrukce branek a basketbalových košů, podlézat sítě 
u jednotlivých hřišť. 

3) Je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky a drogy 
v celém areálu. Je zakázán vstup podnapilým osobám. 

4) Je zakázáno užívat herní a sportovní zařízení k jiným účelům, než k čemu jsou určeny, 
užívat herní a sportovní zařízení při zjištěném poškození. 

5) Je zakázáno využívat doskočiště skoku dalekého jako pískoviště a ke skákání salt. 
6) Je zakázáno odhazování žvýkaček na umělé povrchy a další plochy hřiště. 
7) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak 

omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 
8) Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat 

bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 
9) Provozovatel  nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu 

školy a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá 
za případnou ztrátu odložených věcí.    

 

Čl. IV 
Další ustanovení 

1) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo pracovník školy oprávněn 
jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně 
dodržovat pokyny a nařízení ředitelství školy, pedagogických pracovníků, správce  
a dalších osob, kteří budou mít oprávnění dané vedením školy. 

2) Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského 
soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii (číslo 156). 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních 
předpisů. 
V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat 
porušovatele z prostoru dětského hřiště. 
Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně v ředitelně školy,  
tel.: 583215284. 
Důležitá telefonní čísla: 
záchranná služba 155 
policie 158 
hasiči 150 
tísňová linka 112 
Den vydání je i dnem platnosti tohoto řádu, všechny předchozí verze řádu pozbývají platnosti. 

V Šumperku dne 5. ledna 2015 
       Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 


