
PROVOZNÍ ŘÁD 

školního sportovního hřiště 
 

Provozovatel:  Základní škola Hrušky 

Hlavní 94 

691 56 Hrušky 

kontakt na správce: Jaromír Filipovič, tel.: 730 553 930 

 

1. Areál školního sportovního hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti. Je 

určen pro žáky Základní školy a organizované skupiny, sportovní oddíly nebo skupiny více 

osob, které hodlají v areálu provozovat sportovní činnost. 
 

2. Areál je určen pouze ke sportovní činnosti, pro které je areál i hřiště konstrukčně a stavebně 

uzpůsoben. V žádném případě není možné hřiště využívat jako prostor k posezení, 

schůzkám, oslavám a pod.. 
 

3. Provozní doba ve školním roce: 
 

pondělí – pátek od 8.00 do 16.00 – škola, školní družina 

                              od 15.00 do 19.00 – dle domluvy se správcem 

neděle   od 10.00 do 19.00 – dle domluvy se správcem 
  

    Provozní doba od 1.7. do 31.8.: 
 

pondělí – pátek od 10.00 do 19.00 – dle domluvy se správcem 

neděle   od 10.00 do 19.00 – dle domluvy se správcem 
 

4. V jiném období a v nočních hodinách je vstup na hřiště zakázán a hřiště je uzamčeno. V 

případě nepříznivého počasí o využití hřiště rozhoduje správce hřiště. Provozní doba se 

může upravit podle klimatických či jiných podmínek. 
 

5. Organizované skupiny, sportovní oddíly nebo skupiny více než pěti osob, které hodlají v 

areálu provozovat sportovní činnost, mají povinnost rezervovat si nejméně dva dny předem 

celý nebo část areálu u správce, kdy si zajistí především termín, případnou platbu za využití 

hřiště, úklid hřiště atd. 
 

6. Všichni uživatelé vstupují do areálu sportovního hřiště na vlastní nebezpečí. 
 

 

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN: 
 

1. Dodržovat provozní řád školního sportovního hřiště.  

2. Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním 

neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky. 

3. Chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno. 

4. Děti do 15 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let, která plně zodpovídá za jejich 

bezpečnost. 

5. Používat na sportovišti pouze sportovní obuv s rovnou podrážkou (bez kolíků), v nejasných 

případech posoudí vhodnost obuvi správce hřiště. 

6. Nést odpovědnost za škody způsobené, byť z nedbalosti, které vzniknou jeho chováním. 

7. Udržovat v areálu hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob a uvést 

sportovní hřiště do řádného stavu. 

8. Jakékoliv závady ne sportovišti je nutné oznámit správci. 

9. Respektovat pokyny správce, který je oprávněn v případě porušení tohoto řádu vykázat 

osoby z areálu hřiště. 

 

 



V CELÉM AREÁLU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO: 
 

1. Používat hřiště pokud jsou plocha nebo jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá nebo 

jinak viditelně poškozená. 

2. Užívat sportoviště při zjištění poškození. 

3. Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek. 

4. Přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, 

chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost, a jakýmkoliv způsobem a nimi manipulovat. 

5. Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení hřiště. 

6. Poškozovat zařízení areálu a zeleň. 

7. Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem, reprodukovanou hudbou nebo jiným 

způsobem. 

8. Stanování, rozdělávání ohně a používání pyrotechniky (neplatí pro ZŠ Hrušky – rozhoduje 

ředitelka školy). 

9. Vstupovat do areálu, pokud je areál uzamčen. Je zakázáno přelézat ochranné oplocení. 

10. Jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích apod. a používat motorové vozidlo. 

11. Vstupovat na sportoviště ve znečištěné obuvi. 

12. Vstup se psy a jinými zvířaty. 

13. Do atletické dráhy a všech ostatních povrchů není dovoleno hloubení rýh či důlků. 

14.  Do atletické dráhy a všech ostatních povrchů není dovoleno jezdit s kočárky. 
 

 

PROVOZOVATEL: 
 

1. Obec Hrušky neodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí. 

2. Neručí za případné následky nesprávného užívání hřiště. 

3. Zodpovídá za údržbu areálu hřiště, odstraňování závad, péči o zeleň. 
 

 

Před vstupem na sportovní hřiště je každý uživatel sportovního hřiště povinen se seznámit se 

všemi ustanoveními tohoto provozního řádu. 
 

V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená a opravou 

předepsána tomu, kdo škodu způsobil. 
 

Tento provozní řád byl schválen Radou obce Hrušky dne 4.9.2019. 
 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a pomáháte chránit náš společný majetek. 

 

 

Důležitá telefonní čísla: 

 

150 Hasičský záchranný sbor ČR 

155 Zdravotnická záchranná služba 

158 Policie ČR 

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 

519 343 220 Obecní úřad Hrušky 

519 343 238 Základní škola Hrušky 

774 600 054 Městská policie Moravská Nová Ves 

 

 

V Hruškách dne 5.9.2019 

 

        Mgr. Svatava Bradávková, v.r. 

         ředitelka školy 

 

 

 



 

 

CENÍK PRONÁJMU HŘIŠŤ: 
 

 

 

Volejbal, nohejbal, tenis  100 Kč/hod. 

 

Basketbal, malý fotbal  100 Kč/hod. 

 

Stolní tenis     50 Kč/hod. 

 

Děti do 15 let mají vstup zdarma, platící uživatelé mají 

přednost. 

 

V ceně je zapůjčení sportovního vybavení hřiště (sítě, 

sloupky, branky, koše apod.)  

 


