Základní škola a mateřská škola Prostějov,
Palackého tř. 14

Provozní řád
sportovního hřiště při ZŠ, Palackého 14

Čl. 1
Využívání hřiště
1. Provozovatelem sportovního hřiště je ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14.
2. Hřiště je určeno k provozování různých sportovních aktivit v rámci školní výuky i pro
sportovní vyžití široké veřejnosti všech věkových skupin ve vyhrazené provozní době za
přítomnosti správce hřiště.
3. Každý uživatel hřiště je povinen po celou dobu užívání hřiště dbát bezpečnostních
předpisů a předpisů k ochraně majetku.
4. Každý uživatel hřiště je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště (popř. dalšího
provozovatelem určeného pracovníka) a tohoto provozního řádu.
5. Žáci školy v době školní výuky vstupují do areálu hřiště pouze za dohledu vyučujícího,
popř. pracovníka pověřeného prováděním dohledu. Ostatní uživatelé vstupují výhradně
v době provozu pro veřejnost odemknutou brankou z Knihařské ulice, a to na vlastní
nebezpečí a zodpovědnost.
6. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí či provozních překážek
provoz pro veřejnost zrušit či částečně omezit.

Čl. 2
Provoz a správa hřiště
1. Správce hřiště odpovídá za udržování pořádku a namátkovou kontrolu dodržování
provozního řádu hřiště uživateli.
2. Denní provozní doba pro veřejnost:

Po – Pá: 15:00 – 18:30
So – Ne: 17:00 – 19:00
3. Vstup na hřiště je povolen pouze určenou vstupní brankou z Knihařské ulice, je zakázáno
přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
4. Provoz hřiště pro veřejnost je jeho provozovatel v případě nepříznivého počasí či
provozních překážek oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit.
5. V případě zjištění jakékoli závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním
okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.
6. Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit odpadky.

Čl. 3
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. Uživatelům z řad veřejnosti je přísně zakázáno vstupovat do dalších prostor v areálu
školy (školní dvůr).
2. Na hřišti je dále zakázáno:
- znečišťovat nebo poškozovat hrací plochu a vybavení hřiště
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – boty s podpatkem, znečištěná obuv
- lézt po konsrtukcích, brankách, pingpongovém stole, sítích, oplocení, zídkách apod.
- manipulovat s ostrými předměty, rozdělávat oheň a manipulovat s ním v celém areálu
- jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
- vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo pověřené osoby
- přemisťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa
- konzumovat alkoholické nápoje a jídlo všeho druhu
- vstupovat podnapilým osobám
- vstupovat se zvířaty, zejména se psy a kočkami
- kouřit v celém areálu (včetně elektronických cigaret) a odhazovat žvýkačky na umělý
povrch
- přinášet do areálu zbraně, výbušniny, chemikálie, návykové látky a jakkoli s nimi
manipulovat
- úmyslně zprudka odrážet míč o plot
- tábořit či přespávat
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu
pouze hrajícím osobám.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ani ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní
neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu, nenese odpovědnost za ztrátu
odložených věcí.
7. Porušování uvedených pravidel může být důvodem k vykázání z areálu hřiště. Opakované
či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu může mít za
následek odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo skupině osob.

Čl. 4
Další ustanovení
Tento provozní řád bude vyvěšen v areálu hřiště a na webových stránkách školy:
www.palacka.com
V naléhavých případech volejte:
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Záchranná služba
Policie ČR
Městská policie
Hasičský záchranný sbor ČR

V Prostějově 1. 4. 2019
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Mgr. Jana Prokopová
ředitelka školy

