
 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ 
 

 

Pro zajištění pořádku, bezpečnosti při užívání školního hřiště v době mimo školního vyučování 

vydává ředitelka ZŠ tento provozní řád. 
 

1.  Školní hřiště je v době mimo vyučování určeno pro žáky školy i ostatní veřejnost. Je přístupné 

v odpoledních hodinách po skončení školní výuky, ve dnech volna a v době prázdnin. 

 

2.  Školní hřiště je určeno pouze pro sportovní činnost a činnosti v příčinné souvislosti se sportovní 

činností.  

 

3.  Vstup na školní hřiště je na vlastní nebezpečí. Škola neodpovídá za úrazy a ostatní škodu, která 

vznikne uživatelům hřiště při sportovní a ostatní činnosti. Za osoby nezletilé odpovídají jejich 

zákonní zástupci. 

 

4.  Na školní hřiště je zakázán vstup se zvířaty. 

 

5.  Škola nenese odpovědnost za vzniklé škody na osobním majetku a za odložené věci. 

 

6.  Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je 

zakázáno. 

 

7.  Při užívání hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení  hřiště, dbát a 

bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště. 

 

8.  Manipulace se zařízením školního hřiště je zakázána.  

 

9.  V areálu školního hřiště zakázáno: 

      - kouření 

      - užívání alkoholických nápojů a návykových látek 

        - jízda na kole   

      - jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, longboardech, … 

- jízda na motocyklech 

- střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti 

- odhazování odpadků 

 

10.  Povinnosti uživatele sportovního hřiště: 

- seznámit se s tímto provozním řádem 

- užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti  

- respektovat pokyny správce hřiště, který je oprávněn v případě porušení tohoto 

   řádu vykázat osoby ze sportovního areálu nebo kontaktovat policii  

- provést kontrolu sportoviště a zařízení před zahájením činnosti;  zjištěné závady 

  neprodleně oznámit správci hřiště  

- využívat k odkládání odpadků určené nádoby 



11. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na 

zařízeních sportovního hřiště, popř. za škody způsobené užíváním hřiště na okolních 

nemovitostech. 

 

12.  Důležitá telefonní čísla: 

 integrovaný záchranný systém   112  

 hasiči                                                    150 

 záchranná služba                                 155 

 policie                                                   158 

 městská policie                                     156 

 stanice Policie České republiky Pardubice        974 566 111 

 sanitní služba - Pardubice    466 650 999 

 pohotovost pro děti - Pardubice      466 650 647 

 pohotovost pro dospělé - Pardubice          466 650 658    

  

 

Dne: 1. 4. 2021 

Schválila:  Mgr Jana Lokvencová ŘŠ 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na správce hřiště: 

 
Gabriela Götz 777 057 728  

Martin Janeček 607 614 832 

 


