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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ               
34. ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ, GERSKÁ 32 

 
1.  Každý návštěvník školního hřiště je povinen se před vstupem do areálu seznámit s tímto      

     provozním řádem. 

2.  Plocha školního hřiště a jeho technické vybavení slouží pouze k provozování  sportovních   

     činností, ke kterým je konstrukčně a stavebně uzpůsobeno a  vybaveno. Školní hřiště je       

     určeno zejména k  provozování školní tělesné výchovy a mimoškolních aktivit.  

3.  Do areálu školního hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale pouze za účelem provozování   

     sportovních aktivit. Nejedná se o veřejné prostranství a o prostor ke shromažďování   

     osob. Na hřiště je vstup povolen jen  otevřeným vchodem, nikoliv přes plot. Hřiště  lze         

     využívat individuálně nebo  kolektivně.  Pronájem má vždy přednost před volným,                 

     neorganizovaným sportováním.  

     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.  

4.  V době školního vyučování se provoz řídí rozvrhem školy. V době mimo  vyučování se       

      provoz řídí rozvrhem dle uzavřených smluv o nájmu nebo  provozní dobou.  

 

     Školní hřiště je v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října 
 

Měsíc 

 

 

Provozní doba  

pondělí až pátek 

 

 

Provozní doba 

sobota, neděle, svátky, školní prázdniny 

 

 

Duben 

 

 

15:00 – 19:00 

 

 

10:00 – 19:00 

 

 

Květen 

 

 

15:00 – 20:00 

 

 

10:00 – 20:00 

 

 

Červen 

 

 

15:00 – 20:00 

 

 

10:00 – 20:00 

 

 

Červenec 

 

 

 

14:00 – 20:00 

 

Srpen 

 

 

 

14:00 – 20:00 

 

Září 

 

 

15:00 – 19:00 

 

 

10:00 – 19:00 
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5.  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 či škole.  

6.  Všichni návštěvníci školního hřiště jsou povinni řídit se pravidly tohoto                           

     provozního řádu. Návštěvníci dbají pokynů správce. Porušení tohoto                               

     provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu školního hřiště. V případě     

     neuposlechnutí pokynů, kontaktuje správce policii.  Návštěvníci, kteří se budou v areálu 

     hřiště opakovaně chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem, budou  mít trvalý zákaz 

     vstupu na hřiště. Při zjištění pohybu osob v areálu mimo provozní dobu bude volána            

     Policie ČR. 

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  školního      

     hřiště bude postihováno dle obecně závazných  právních předpisů.  

8. V areálu školního hřiště je zakázáno:  

     8.1.   kouřit, zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety 

     8.2.    rozdělávat oheň a manipulovat s ním 

     8.3.   vnášet a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky  

     8.4.   jakýmkoliv způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště 

     8.5.   odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak  znečišťovat areál hřiště  

     8.6.   odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní  vybavení  

     8.7.   vstupovat na hřiště v nevhodné nebo ve znečištěné obuvi, je nutné používat čistou       

              sportovní obuv bez špuntů a hrotů 

     8.8.   vnášet ostré předměty, střelné zbraně či jinak nebezpečné  předměty a látky ohrožující 

              zdraví a bezpečnost a manipulovat s nimi  

     8.9.   vjíždět na hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích,     

              skateboardech a na dětských odrážedlech  

     8.10.  přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa   

     8.11.  házet nebo kopat míče do budovy školy  

     8.12.  úmyslně a prudce odrážet míč o plot   

     8.13.  lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízeních  

     8.14.  vstupovat na doskočiště a roznášet písek po areálu  

     8.15.  narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem  

     8.16.  vodit psy či jiná zvířata a jejich volné pobíhání po hřišti, kromě psů  služebních a psů  

               sloužících zdravotně postiženým osobám.  

     8.17.  do areálu je zakázáno vstupovat podnapilým osobám či osobám pod  vlivem jiných     

               omamných látek 

     8.18.  do areálu je zakázáno vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu  

     8.19.  do areálu je zakázáno vstupovat s jídlem a alkoholickými nápoji 

 

 

Tento řád je pro všechny uživatele závazný, veřejně přístupný a nabývá účinnosti  

od 2. 7. 2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Václav Křivohlavý 

                                                                                                                   ředitel školy 

 

 


