
Provozní řád hřiště
Návštěvníci a uživatelé hřiště základní školy jsou povinni dodržovat tyto pokyny:

● Vstup do prostorů hřiště je povolen pouze v době určené pro jeho provoz s povinností 
ohlásit svůj příchod správci hřiště.

● Ve dnech školního vyučování je provoz vyhrazen přednostně škole, v ostatní dobu 
veřejnosti. Doba provozu je oznamována na vývěsní tabuli u vchodu na hřiště.

● Dětem předškolního věku je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
● Hřiště lze  využívat pro tyto sportovní aktivity: Košíková, odbíjená, přehazovaná, nohejbal, 

tenis, vybíjená, badminton, házená, minikopaná.
● Vstup na hřiště je povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot ).
● Při pobytu v areálu hřiště se všichni řídí pokyny správce hřiště. Správce také připraví 

zařízení potřebné pro sportovní činnost a zapůjčí sportovní náčiní.
● Do areálu hřiště je zakázáno vodit psy a jiná zvířata. Dále je zakázána jízda na kole a 

kolečkových  bruslích. Kola se odkládají před vstupem na hřiště.
● Platí zákaz kouření, odhazování žvýkaček a úmyslného poškozování hřiště.
● Provozovatel neručí za ztráty věcí odložených v areálu hřiště. Cenné věci a peníze si 

uživatelé mohou dát do úschovy správci hřiště.
● Provozovatel nenese odpovědnost za škody, úrazy způsobené neopatrností nebo 

nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů správce hřiště.
● Po skončení provozní doby a uzavření hřiště je vstup veřejnosti do areálu hřiště zakázán. 

Provozní doba bude upravována podle roční doby a viditelnosti.
● Případné úrazy, ke kterým na hřišti dojde, stejně  tak případný vznik požáru, je nutno ihned 

ohlásit správci hřiště.

Školní hřiště slouží školní a zájmové tělovýchově žákům školy, dále sportovním oddílům, které si 
hřiště řádně pronajaly a občanům sídliště. Bude dobře sloužit tak dlouho, pokud na něm budeme
skutečně jen sportovat v rozsahu, pro který je určeno.

Výše poplatků:
děti, mládež:    ZDARMA
hřiště, 1 kurt:    60 Kč/hod.
hřiště, celá plocha:  120 Kč/hod.
vypůjčení míče:     5,-Kč/hod.
vypůjčení tenisové rakety: 10,-Kč/hod.
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