
  HŘIŠTĚ  ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PROVOZNÍ  ŘÁD  

                                                                                                                    

Provozovatel:          Základní škola Přimda, Školní 264, 348 06 Přimda 

Správce hřiště:       Ľudovít Ferdinandy, Ludmila Ferdinandyová (737 118 845, 604 161 471) 

Provozní doba: 1. leden – 14. duben     zavřeno 

   15. duben – 30. červen    15.00 – 20.00 

   1. červenec – 31. srpen    14.00  - 21.00 

      1. září – 15. říjen     15.00 – 20.00 

16. říjen – 31. prosinec    zavřeno 

státní svátky, dny volna a klidu, prázdniny    9.00 – 20.00 

pozn.: požadavky mimo provozní dobu je nutno domluvit 

Ceník za využívání víceúčelového hřiště   1 hodina  =  100,00 Kč 

 

Provozní podmínky : 

- Každý zájemce (individuální i skupina) se předem objedná osobně nebo telefonicky (tel. 

737 118 845,  604 161 471) na přesné datum a hodinu a zároveň oznámí druh sportovní 

hry. Požadavky na víkend je třeba objednat alespoň 1 den předem. Je-li hřiště volné, je 

možné jej využít po dohodě se správcem. 

Předem objednaný uživatel má vždy přednostní právo pro obsazení hřiště. 

- Žáci školy mohou využívat hřiště zdarma. 

Ostatní veřejnost může využívat hřiště za určený poplatek. 

Dětem mladším 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

- Hřiště slouží pouze ke sportovním účelům.  

-    Je zakázáno jezdit na hřišti na kole. 

- Je zakázáno lézt na branky. 

- Uživatel musí udržovat čistotu, odpadky házet do odpadkového koše a po skončení  

sportovní činnosti vždy hřiště uklidit.  

- K hřišti nepřísluší žádná šatna - po dohodě je možno použít šatnu u tělocvičny.  

WC je k dispozici v objektu tělocvičen. Za odložené věci provozovatel neručí. 

-    Vcelém areálu je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a návykové  

     látky. Zákaz kouření se vztahuje i na elektronické cigarety a vodní dýmky. 

- Je zakázáno vodit nebo vpouštět do areálu psy i jiná zvířata.  

- Provozovatel neručí za případná zranění, užívání hřiště je pouze na vlastní nebezpečí, bez 

nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu.  

- Je zakázáno vnášet jakékoliv pomůcky, jako např. branky na kopanou či jiné sporty, sítě aj. 

- Je zakázáno používat sportovní zařízení při zjištěném jeho poškození. 

- Není dovoleno na sportovních plochách odkládat nádoby na jídlo a pití. Je zakázáno 

používat na potraviny a nápoje skleněné nádoby (riziko rozbití a pořezání o střepy). 

 

Správce je zejména povinen: 

- pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář 

- zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby 

- zajišťovat drobnou údržbu hřiště 

- upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy 

- vést evidenci o návštěvnosti hřiště 

- zajišťovat přístup na hřiště 

 - konat namátkový dozor na hřišti, je-li obsazené   

 



Správce je oprávněn: 

  - kontrolovat totožnost hráčů v případech, kdy nejsou osobně známi 

  - řešit spory při obsazování a využívání hřiště 

    -  v případě porušení tohoto řádu nebo i předpisů BOZP a PO, vykázat osoby  

                            z hřiště nebo i odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (chování, 

                            podnapilost apod.) 

  - v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště, zastavit jeho 

    provoz. 

               

V případě, že uživatel nedodrží nebo poruší provozní řád nebo domluvené podmínky, 

nebude mu umožněn další přístup.    

    

  

Důležitá telefonní čísla:        tísňové volání                        112 

                                                hasiči                             150 

                                                záchranná služba           155 

                                               policie                          158 

správce hřiště   737 118 845 

                                              ředitelka školy  602 838 802 

         

 

                                      

  Přimda dne 22. 6. 2014                                                       schválila: Mgr. Marcela Husáková 

                                                                                                               ředitelka školy 
 


