
Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim
________________________________________________________________________________________

Návštěvní řád školního hřiště

Vážení návštěvníci,
všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit tímto návštěvním řádem.
Plochy sportovního areálu a jejich technické vybavení slouží pouze k provozování sportovních
činností, ke kterým jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobeny a vybaveny.

V případě poškození  areálu  nebo jeho zařízení  bude náhrada škody spojená  s opravou
předepsána tomu, kdo škodu způsobil.

Pobyt v     areálu je na vlastní nebezpečí!!   

Vstupovat na hřiště lze pouze za příznivého počasí, nelze ho využívat v     dešti, hrozí riziko  
uklouznutí!!!!

Žáci  ZŠ  užívají  uvedená  zařízení  vždy  s vědomím  a  pod  stálým  dohledem
pedagogických pracovníků. O možných rizicích jsou žáci informováni přiměřeně jejich
věku.
________________________________________________________________________
I. Všeobecná ustanovení
1. Tento  návštěvní  řád  je  bezvýhradně  závazný  pro  všechny  návštěvníky  a  uživatele

školního hřiště.
2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do areálu.
3. Školní hřiště je součástí areálu ZŠ Hrochův Týnec. 
4. Školní  hřiště  je  určeno  zejména  pro  tělesnou  výchovu  žáků  školy.  Dále  může být

využíváno k trávení volného času o přestávkách, volného času po vyučování a k akcím
pořádaným školou.

5. Veřejnost smí využít hřiště pouze po individuální domluvě s vedením školy.
6. Každý návštěvník se musí pečlivě seznámit s provozním a návštěvním řádem po příchodu

do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem.

II. Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka školního hřiště, jestliže: 

o porušuje tento řád
o porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy
o poškozuje majetek provozovatele
o způsobuje nadměrnou hlučnost
o zakládá ohně
o chová se hrubě, urážlivě či má jinak neslušné chování vůči ostatním návštěvníků

areálu nebo provozovateli
2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji

způsobil.

III. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů školního hřiště
1. Návštěvník JE POVINEN:

o seznámit se s provozním a návštěvním řádem a tento bezvýhradně dodržovat
o vstupovat  na umělý povrch pouze v     očištěné sportovní obuvi  vhodné pro  

tento povrch- hladká sportovní obuv, nejlépe se světlou podrážkou, tretry. 
o omezit přechod sportujících z přírodních nezpevněných povrchů (tráva, štěrk,

….) na umělý povrch 
o využívat umělý povrch k atletickým disciplínám (běh, skok, hod)
o zamezit bodovému zatížení na malé ploše, tj. působení ostrých předmětů
o travnatou plochu využívat k hraní míčových her, nepoškozovat sítě
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o šetřit a chránit prostory i vybavení areálu a každou zjištěnou závadu neprodleně
hlásit provozovateli

o udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich znečištění je povinen
uvést je do původního stavu nebo uhradit náklady na jejich úklid

o opustit areál školního hřiště nejpozději při skončení provozní doby dle provozního
a návštěvního řádu, pokud není provozovatelem výslovně povoleno zdržovat se  
v areálu déle, než je uvedeno v provozní době

o nepoužívat nápoje ve skleněných nádobách
o nepoužívat barvené a kolové nápoje v blízkosti a na umělém povrchu
o dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy
o zajistit  si  proti  krádeži  veškeré  své  věci  vnesené  do  areálu,  provozovatel

neručí za odcizení nebo ztrátu osobních věcí
o lavičky používat k sezení pro nehrající žáky či diváky
o nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil
o řídit se pokyny provozovatele

2. Návštěvníkům v prostorách areálu školního hřiště NENÍ DOVOLENO:  
o provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat se

sportovním vybavením
o používání  kolečkových  bruslí,  skateboardů  resp.  jízdních  kol,  obuv

s ostrým     
zakončením podrážek resp. hranami, apod.).

o pojezd automobilů či jiných dopravních prostředků 
o kouřit, používat alkohol, užívat omamné a toxické látky
o odkládat  a  vyhazovat  odpadky  mimo  místa  k  tomu  určená  a  jakkoliv

znečišťovat hřiště a jeho okolí
o vodit do prostor areálu hřiště zvířata, zejména psy
o vstupovat na zahradu, jsou-li opilí nebo podnapilí
o stanování a rozdělávání ohně
o používání zábavné pyrotechniky 
o přelézání ochranného oplocení 
o pořizovat  prostřednictvím  jakýchkoliv  technologických  zařízení  zvukové  či

obrazové  záznamy  probíhajících  sportovních  akcí  a  činností  bez  povolení
pořádající organizace

IV. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků

Provozovatel  neponese odpovědnost  za škody vzniklé uživateli  nedodržováním tohoto
řádu a ostatních platných předpisů.

Mgr. Jiřina Macháčková
Ředitelka ZŠ
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Provozní řád školního hřiště

I. Provozovatel  
Školní hřiště je součástí areálu Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim. 

II. Údržba školního hřiště  
Za údržbu a pořádek odpovídá p. J. Kopecký (školník)
Kontakt na vedení školy: 469319922 (ředitelna školy), 776008959 (ř.š.)

.
III.  Provozní doba

 V dobé provozu školy a školní družiny od 7.35 do 16.00 hod., veřejnost pouze po

             individuální domluvě s vedením školy. 

IV. Denní úklid  a průběžná kontrola  
- vysypání odpadků z odpadkového koše
- provedení  kontroly,  zda  se  na  umělém  povrchu  nenachází  nebezpečné  nečistoty

(kamínky, ostré předměty, sklo, kovové předměty, atd.) 

V. Péče o umělý povrch
- Čištění  sportovních  povrchů  CONIPUR  od  běžné  nečistoty  či  spadu  se  provádí

omýváním proudem čisté vody. 
- Odstranění  hrubých,  zejména  napadaných  nečistot,  se  provádí  mechanickým

zametáním jemným koštětem. 

VI. Péče o zeleň   
- sekání a úklid trávy
- hrabání a úklid listí
- drobné prořezy keřů a dřevin

VII. Provádění kontroly školního hřiště  

Vizuální kontrolu provádí před každým použitím pedagogický pracovník.
Jedenkrát za týden provést provozní kontrolu umělého povrchu (školník).
Provozní kontrola areálu je prováděna  -  před začátkem školního roku

                 -  po zimním období (v zimě se vybavení nepoužívá)
Při zjištění závady musí být zařízení zabezpečeno proti použití do doby odstranění závady.

VIII. Roční revize   
- 1x ročně odbornou firmou
- případná oprava zjištěných nedostatků

X.      Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí podle ustanovení tohoto provozního řádu činí provozovatel a pracovníci

jím osobně pověřeni.
2. Provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání školního hřiště.
3. Zodpovídá za odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize. 
4. Tento provozní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný a nabývá účinnosti od

…………………..
V Hrochově Týnci dne …………………… ……………………………….

Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči Záchranná služba Městská policie Policie
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