Provozní řád školního hřiště
Tento provozní řád vydává Základní škola a mateřská škola Dobrovice.
Čl. I
Využívání hřiště
1.

Provozovatelem areálu je Základní škola a mateřská škola Dobrovice.

2.

Hřiště je především pro výuku tělesné výchovy a rozvoj tělesné zdatnosti a sportovních
dovedností žáků ZŠ a MŠ Dobrovice. Mimo vyučování může být využíváno k provozování
aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám
(tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.) či atletice, za podmínky dodržení pravidel
provozního řádu.

3.

Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště. Dlouhodobé
(pravidelné) rezervace je nutno dohodnout s vedením ZŠ a MŠ Dobrovice.

4.

Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku a odpovídá
za stav užívaných zařízení. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz. čl. č. III.
Čl. II
Provoz a správa hřiště

1.

Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce: ČUBAN Ludvík, tel.: 728 379 269

2.

Denní provozní doba hřiště pro veřejnost:
- dny školního vyučování od 15.00 – do 19.00 hodin
- dny pracovního volna a v období školních prázdnin od 10.00 do 19.00 hodin dle závazných
objednávek. Výjimku ze stanovené provozní doby je nutno předem dohodnout s vedením ZŠ a
MŠ Dobrovice.

3.

Objednávky zajišťuje ve dnech školního vyučování v době od 7.30 do 14.00 sekretariát ZŠ a
MŠ Dobrovice, ve dnech pracovního volna a o prázdninách správce hřiště osobně nebo na tel.
čísle: 728 379 269

4.

Hřiště je veřejnosti poskytováno za jednotný poplatek 200,- Kč za hodinu, (hradí se každá
započatá čtvrthodina). Od poplatku mohou být osvobozeny pouze dětské zájmové organizace po
dohodě s vedením ZŠ a MŠ Dobrovice.

5.

V případě povětrnostních podmínek nepříznivých pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz a tuto skutečnost předem oznámí objednateli, je-li to
možné.

6.

Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději
3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit poplatek odpovídající
vyhrazené době.

7.

V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

8.

Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště.

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:
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, boty s podpatkem, tretry s větší délkou hřebů než 9 mm,
boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou), v kolečkových
bruslích ...
- manipulace s ostrými předměty
- jízdy na kole, či vjezdu jakýchkoli dopravních prostředků
- vstupu dětem do l0 let bez doprovodu rodičů
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
- používání slazených nápojů, zejména na bázi Coly (hřiště je vybaveno pítkem s pitnou vodou)
- vstupu podnapilým osobám
- kouření v celém areálu
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
- vstupu se zvířaty
- odhazování žvýkaček na umělý povrch
- lezení přes plot či na hrazení hřiště, „zavěšování se“ na basketbalový koš či fotbalovou
branku
- Není dovolen vstup na doskočiště a roznášení písku na běžeckou dráhu ani využívání prostoru
pro skok vysoký s výjimkou předem domluvených atletických tréninků.

3.

Dojde-li k poškození zařízení hřiště, je uživatel povinen vzniklou škodu uhradit!

4.

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím
osobám (tenis - max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry max. 2 x 6 osob + rozhodčí). Divákům je
dovoleno zápasy sledovat pouze z tribuny (mimo atletickou dráhu či travnaté plochy).

5.

Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo
obtěžovat nejbližší okolí.

6.

Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci
přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

7.

Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost
ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

8.

ZŠ a MŠ Dobrovice nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích.
Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu

1.

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2.

Od osob, které mají nevypořádané závazky vůči pronajímateli hřiště, nebudou přijímány další
objednávky.

3.

Při neoprávněném vstupu na školní hřiště nebo při hrubém porušení provozního řádu bude
správce kontaktovat Policii ČR.
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zástupce ředitelky školy
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