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PROVOZNÍ ŘÁD 

Víceúčelového atletického areálu – školního hřiště – ZŠ Šlapanice 
Provozovatel hřiště: Základní škola Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení. 

I. Pohyb osob v areálu, využívání hřiště a tribuny 
1. Plochy školních hřišť a jejich technické vybavení slouží pouze k provozování sportovních činností, ke kterým jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobeny a 

vybaveny. 
2. Do areálu školního hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o veřejné prostranství. Vstup a využívání areálu školního hřiště je na vlastní 

nebezpečí, škola ani správce nenese odpovědnost za škody vzniklé na vnesených či odložených věcech ani za případné újmy na zdraví či jiné škody 
vzniklé v důsledku využívání areálu školního hřiště. 

3. Osoby vstupující do areálu se pohybují pouze po vybudovaných cestách (chodníky, schodiště, plocha hřiště). Je zakázáno sestupovat na hřiště po svahu, 
podlézat zábradlí kolem chodníku, vylézat na opěrné zdi z gabionů (kamenů), či vylézat na ocelovou konstrukci tribuny. Zakázáno je také lézt či skákat po 
konstrukcích, oplocení a sítích či jiných sportovních zařízeních. 

4. Hřiště je určeno zejména k provozování sportovních aktivit při školní tělesné výchově a pro sportování mládeže (míčové hry a atletika) pod vedením 
zkušených trenérů. 

5. 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. 

6. Tribuna je určeno zejména pro diváky. Přístup na tribunu pouze z vybudovaných přístupových cest (schodiště, chodníky). 
7. Využívání tribuny ke skladovacím účelům podléhá pokynům správce hřiště a jen s jeho souhlasem. 

II. Provoz a správa hřiště 
1. Do areálu školního hřiště je veřejnosti zakázáno: 

a) vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu, 
b) vstupovat dětem do l0 let bez doprovodu osoby starší 18 let, 
c) vstupovat podnapilým osobám či osobám pod vlivem jiných omamných látek. 

2. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce školního hřiště. 
3. Denní provoz víceúčelového hřiště je dán ročním obdobím, rozvrhem hodin TV a smluvními dohodami maximálně do 21 hodin. Za snížené viditelnosti a po 

setmění je vstup na školní hřiště zakázán. 
4. Aktuální provozní doba je vždy vyvěšena na webových stránkách školy a na vstupu do areálu. 
5. Je přísně zakázáno přelézat ploty a zamčené vchody. 
6. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen 

tuto skutečnost předem oznamovat objednavateli. 
7. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat veškeré bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků ani poškozovat vybavení, 

nacházející se v areálu školního hřiště. V případě jakékoliv závady na sportovním vybavení školního hřiště je návštěvník povinen tuto závadu neodkladně 
nahlásit správci hřiště. 

8. Po skončení činnosti učitel TV nebo zástupce pronajímatele hřiště zamkne, pokud smluvně obdrží klíč. 

III. Správce hřiště: 
1. provádí pravidelnou kontrolu tělovýchovného zařízení, 
2. vede záznamy o běžné údržbě, vede přehled o vzniklých škodách a závadách, 
3. provádí drobné opravy a údržbu hřiště, 
4. provádí denní úklid venkovní plochy, 
5. provádí čištění umělého povrchu v souladu s návodem zhotovitele, 
6. provádí údržbu travnaté plochy včetně obsluhy závlahového systému, 
7. provádí pravidelnou kontrolu stavu pískoviště, zejména: 

a) každý den vizuálně zkontroluje stav pískoviště, jeho krytí a stav obrub pískoviště, 
b) jedenkrát týdně přehrabáním pískoviště odstraní hrubé nečistoty, 
c) jedenkrát za půl roku přehází písek v pískovišti, v případě potřeby navrhuje výměnu písku, 

8. vydává pokyny pro skladování v prostoru pod tribunou současně s klíči do těchto prostorů. 
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IV. Povinnosti pro bezpečnou školní tělesnou výchovu: 
1. Žákům je vstup do areálu a odchod z areálu povolen pouze v doprovodu vyučujícího, anebo jím určeného zástupce. 
2. Žáci vcházejí do areálu a vycházejí z areálu hlavním vchodem. 
3. Žáci se na hřišti pohybují pouze v prostoru stanoveném vyučujícím. 
4. Na hřišti jsou povinni všichni zachovávat pořádek a čistotu. 
5. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí, náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval. 
6. Toalety pro žáky a učitele jsou zabezpečené ve školním zařízení, případně v prostoru budovy s bazénem (jedná-li se o veřejnou akci za účasti diváků), což 

bude řešeno umístěním upozornění pro diváky na vstupu. Pro případ využití toalet platí pro opuštění a navrácení se do areálu bod IV. 1. 

V. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku: 
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy či vybavení hřiště. 
2. V této souvislosti platí zákaz: 

a) vstupu se zvířaty a vstupu v nevhodné obuvi (boty s podpatkem, kopačky, kopačky s kovovými hroty) nebo ve znečištěné obuvi, 
b) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkový koš), odhazování žvýkaček, vstup (mimo skákání do dálky) na doskočiště a roznášení 

písku po areálu, 
c) jízdy na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, skateboardech, s dětskými kočárky a na dětských odstrkovadlech, 
d) jízdy na kolečkových bruslích s výjimkou asfaltové dráhy, 
e) přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa, 
f) konzumace alkoholických nápojů, sladkých nápojů a jídla všeho druhu na umělém povrchu plochy dráhy a hřiště, 
g) kouření, užívání jiných návykových látek, 
h) manipulace s ostrými předměty, 
i) rozdělávání ohně, trhat květiny, plody keřů či stromů, poškozovat stromy, keře nebo ostatní zeleň, 
j) střelby míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti, 
k) užívání herního a sportovního zařízení a nářadí při zjištěném poškození, 
l) narušování veřejného pořádku nadměrným hlukem nebo jiným způsobem. 
m) vjíždět do prostoru hřiště motorovými vozidly, vyjma vozidel, které zabezpečují nezbytnou úpravu a údržbu hřiště. 

3. V zájmu bezpečné sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím osobám. 
4. Imobilní osoby mohou do areálu hřiště vjíždět bočním vchodem za pomoci asistující osoby. 
5. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 
6. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo pracovník školy oprávněn jej z hřiště vykázat. 
7. Všichni návštěvníci areálu školního hřiště jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost, aby svou činností neohrozili 

sebe, ostatní návštěvníky a nepoškozovali vybavení areálu hřiště. Porušení provozního řádu školních hřišť bude postihováno dle obecně závazných 
právních předpisů. 

8. Nedodržování ustanovení provozního řádu přes upozornění je nutno sdělit městské policii. 

VI. Důležitá telefonní čísla 
Správce  – Jaroslav Havlíček: 737 742 899 
Hasiči: 150 
Záchranná služba: 155 
Policie: 158 
Městská policie: 156 
Integrovaný záchranný systém: 112 
VI. Závěrečná ustanovení 
Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2016. 

Ve Šlapanicích dne 1. 4. 2016 
Vypracoval: RNDr. Antonín Šerý Schválil: 
 PhDr. Pavel Vyhňák 
 ředitel školy 

 


