
 
 

PROVOZNÍ  ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO H ŘIŠTĚ 
s povrchem umělý trávník  

 

Čl.I 

Využívání hřiště 

 

1)  Provozovatel víceúčelového sportovního hřiště je:  

Střední odborná škola stavební a zahradnická 
sídlo: Učňovská 1, Praha 9 

kontaktní telefon : 266 106 291 
e-mail:telovychova@skolajarov.cz 

 
 
2) Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových 
skupin  zejména k míčovým hrám – tenis, minikopaná, basketbal, volejbal, nohejbal, házená, 
vybíjená a pod. 
 
3) Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina  na základě platné smlouvy o pronájmu.  
 
4) Bezplatně je hřiště otevřeno pro veřejnost v pondělí až čtvrtek v době od 14,00 do 16,30hod. 
 
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.  
 

Čl. II  

Provoz a správa hřiště 

1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá vedoucí tělovýchovného zařízení. 
2) Vstup do sportovního areálu je povolen pouze hlavním vchodem, každý uživatel se nahlásí u 

správce. Je zakázáno přelézat ploty a zamčené vchody kolem areálu.  
3) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn 
částečně omezit, nebo zcela zrušit provoz. 
4) Objednávky na jednorázový i dlouhodobý pronájem hřiště a smlouvy zajišťuje vedoucí TZ 
v pracovní dny od 07 hodin do 14 hodin na telefonním čísle 266 106 291. Minimální doba 
rezervace je 1 hodina.  
5) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit 
nejpozději 1 den před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od tohoto 
objednatele další objednávky a bude vymáhána ztráta.  
6) Platba za dlouhodobý pronájem na základě smluvního vztahu je formou  faktury. Faktura je 
vystavena pronajímatelem  zástupci objednavatele po ukončení služby v souladu se smlouvou. 
7) Uživatelé hřišť si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – tyče, sítě. Nejsou půjčovány 
míče a další sportovní potřeby /tenisové rakety apod./.  



8) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. 
9) Správce hřiště provádí pravidelnou kontrolu tělovýchovných zařízení, jejich technického 
stavu a  zajišťuje s vedoucím TZ jejich pravidelné kontroly a revize revizním technikem 
nejméně jednou ročně, průběžnou péči o herní prvky a mobiliář - odpovídá za okamžité 
odstranění zjištěných nebo nahlášených závad, vede evidenci o provozu víceúčelového 
sportovního hřiště, vede záznamy o běžné údržbě, vede přehled o vzniklých škodách a 
závadách a způsobu jejich odstranění, provádí drobné opravy a údržbu hřiště, hlásí svému 
nadřízenému větší opravy, provádí denní úklid venkovní plochy hřiště a chodníků okolo hřiště, 
denně vynáší odpadky, provádí čištění umělého povrchu v souladu s návodem zhotovitele dle 
potřeby, nejméně dvakrát ročně, pečuje o zeleň - sekání a úklid trávy, údržba zeleně, závlaha 
zatravněných ploch, hrabání a úklid listí, suché trávy, drobné prořezy keřů a dřevin. 
10) Povinnosti pro školní tělesnou výchovu. 
a) Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující 
její uzamčení. Zajistí také uložení cennějších předmětů (hodinky, mobilní telefony atd.). 
b) Na hřiště vcházejí pod vedením vyučujícího jím vybraným vchodem. 
c) Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen 
v doprovodu vyučujícího. 
d) Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky atd.) a 
manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující. 
e) Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. 
f) Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré 
nářadí, náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je povinen 
uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí. 

 

Čl. III 

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy. 
2) V této souvislosti zde platí zákaz: 

-vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu 
-odhazování odpadků mimo místa k tomu určená /koše/ 
-vstupu v nevhodné obuvi – boty s podpatkem, tretry, kopačky s kovovými hroty  
-manipulace s ostrými předměty 
-jízdy na kole  
-vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18-ti let 
-přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa 
-konzumace alkoholických nápojů, nealkoholických nápojů ve skleněných obalech a jídla 

všeho druhu na umělém povrchu plochy hřiště  
-užívání omamných látek 
-vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek 
-kouření v celém areálu 
-rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu 
-vstupu se zvířaty 
-odhazování žvýkaček na umělý povrch hřiště 
-střelby míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti  
-užívání herního a sportovního zařízení a nářadí při zjištěném poškození 
-narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem 
-přinášet do areálu střelné a jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty 

ohrožující  zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat 



3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze 
hrajícím osobám + rozhodčí.  
 4) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat 
nebo obtěžovat nejbližší okolí. 
5) Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat podmínky bezpečného provozování, nesmí ohrožovat 
jejich bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 
6) Uživatel je povinen dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení hříště (v případě poškození, 
nebo zničení bude škola vymáhat náhradu škody), nahlásit vzniklou škodu nebo závadu 
neprodleně provozovateli - správci hřiště. 
7) Uživatelé jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním. 
8) Uživatel je povinen písemně ohlásit každý úraz, který se stal v době pronájmu na hřišti do tří 
dnů vedoucí TZ (tělovýchovného zařízení) na adresu sídla školy. 
9) Provozovatel  nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu víceúčelového 
sportovního hřiště.  
10) Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí, které nebyly uloženy na místě 
k tomu určeném, což je uzamčená šatna.   
 

Čl. IV 
Další ustanovení 

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

 
Hasiči 

 
Záchranná 

služba 
Policie Městská policie Integrovaný 

záchranný systém 
 

150 155 158 156 112 
 
 
Lékárnič ka je uložena u správce hřiště. 
Nejbližší telefonní stanice je dostupná v kanceláři správce hřiště. 
 
 
 
 
 
V Praze dne:    1.září 2008                                                                                                

 
 
 
 
 


