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Hřiště je určeno k provozování tělesné výchovy, sportovní a zájmové činnosti žáků, 
pracovníků školy, popřípadě sportovních oddílů (po dohodě s vedením školy). 
Mohou se na něm provozovat sporty, u kterých nehrozí poškození povrchu hřiště ani 

jeho okolí.  
Přednost v užívání hřiště má povinná výuka v dopoledních i odpoledních hodinách, dále pak 
školní družina a školní klub a další nepovinné předměty. Žáci se řídí pokyny vyučujících. 
 
Hřiště lze užívat v odpoledních hodinách žáky, kteří svou sportovní činnost nahlásí 
ve školním klubu, popřípadě v kanceláři školy a bude jim zapůjčeno sportovní vybavení. 
Provoz školního hřiště pro žáky školy je do 16 hodin a do té doby je nutné odevzdat 
vypůjčené sportovní náčiní.  
 
Hřiště si lze pronajmout v kanceláři školy za úhradu. Je nutné respektovat výše uvedené 
pokyny. 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 
1. Na hřiště je vstup povolen v odpoledních hodinách vchodem u zadní části školy. 
2. Vstup na hrací plochu je povolen pouze ve sportovní obuvi bez kolíků a hrotů. 
3. Užívání hřiště je možné na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Škola neručí za případnou 

ztrátu odložených věcí a cenností. 
4. Jednotlivá zařízení (koše, síťky, branky) je možno používat k účelu, ke kterému jsou 

určena. 
5. Na hřišti je nutno pravidla slušného chování, být ohleduplný k ostatním uživatelům hřiště 

a k veškerému vybavení 
6. Dodržovat pořádek a čistotu 
 

V AREÁLU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO 
 
1. Kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné látky 
2. Odhazovat odpadky nebo žvýkačky na povrch hřiště a okolí 
3. Ničit zařízení hřiště a přelézat plot kolem areálu hřiště 
4. Provozovat jiné aktivity než k jakým je hřiště určeno 
5. Vodit zvířata na hřiště 
6. Jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžkách a dalších podobných 
7. Pohybovat se po hřišti mimo vyhrazenou dobu 
 
Všichni návštěvníci jsou povinni uhradit veškeré škody, které v areálu školy vzniknou 

jejich přičiněním.  
 


