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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ 

 

Tento provozní řád vydává Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková 

organizace.  

Čl. I Využívání hřiště 

1. Provozovatelem areálu je Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková 

organizace.  

2. Hřiště je především pro výuku tělesné výchovy a rozvoj tělesné zdatnosti a sportovních 

dovedností žáků Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace. 

Mimo vyučování může být využíváno k provozování aktivního odpočinku pro širokou 

veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám či atletice, za podmínky dodržení 

pravidel provozního řádu. Doba využití hřiště mimo vyučování je stanovena od 1. května 

2019 do 15. října 2019. 

3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště. 

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 Jaroslav Horák, tel. číslo 704 014 500.  

2. Denní provozní doba hřiště pro veřejnost:  

   - květen, červen: út – pá 15-19, so 14-18, ne 9-12 

- červenec, srpen: út – pá 14-19, so 14-18, ne 8-12 (hřiště uzavřeno ve státní      

  svátky 5.7. a 6.7.) 

  - září, do 15. října: út – pá 15-19, so 9-13, ne 9-12 
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Výjimku ze stanovené provozní doby je nutno předem dohodnout s vedením ZŠ. 

3. Objednávky zajišťuje správce hřiště osobně nebo na tel. čísle: 704 014 269  

4. Hřiště je veřejnosti poskytováno bez úhrady. 

5. V případě povětrnostních podmínek nepříznivých pro provoz hřiště je jeho správce 

oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz. 

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci 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 - 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. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z travnaté plochy mimo 

atletickou dráhu.  

5. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat 

nebo obtěžovat nejbližší okolí.  

 

mailto:sekretariat@zsmichalkovice.cz


 

 
Základní škola Ostrava-Michálkovice,   U Kříže 28, 

příspěvková organizace, 715 00  Ostrava-Michálkovice 
 596 231 614, mobil: 731 152 578,  IDDS:  t8gy4tc, e-mail:  sekretariat@zsmichalkovice.cz 
___________________________________________________________________________ 
 

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. Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace nenese 

odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích.  

9. Vstup na školní hřiště je na vlastní nebezpečí, v případě úrazu nebo zcizení osobních věcí 

se náhrada neuplatňuje z pojistky školy. 

 

Čl. IV Nedodržování ustanovení provozního řádu 

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

2. Při neoprávněném vstupu na školní hřiště nebo při hrubém porušení provozního řádu bude 

správce kontaktovat Policii ČR. 

 

 

 

Vypracovala: Mgr.Tereza Herzánová    Schválila: Mgr.Hana Bayerová           

                      zástupce ředitelky školy           ředitelka školy 
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