
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3,  

příspěvková organizace  

Příloha č. 1 SMĚRNICE č. 3/2018 – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ 

1.1. Na hřiště se vstupuje pouze a jedině hlavním vstupem (u dřevěného domku z parkoviště). 

1.2. Po příchodu na hřiště jsou všichni povinni ohlásit se správci hřiště a zapsat do knihy návštěv. 

1.3. Veřejnost smí hřiště používat pouze ve veřejné provozní době, tj. od dubna do října, ve 

dnech školního vyučování od 15:30 do 20:00.  

V jiné době je možné hřiště využít po předchozí dohodě se správcem hřiště, nebo vedením 

školy. 

1.4. Hřiště mohou využívat žáci školy, děti, děti s rodiči a mládež bezplatně.  

Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. 

1.5. Pro organizované skupiny (mládeže i dospělých) je možný komerční pronájem za úplatu 

100 Kč na hodinu. Komerční pronájem se řeší předem prostřednictvím vedení školy 

(zástupce ředitele 733 129 618). 

1.6. Hřiště lze využít pro běžné míčové hry, zejména pro fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal, 

vybíjenou, házenou a přehazovanou. Jiné případné aktivity musí být výslovně schváleny 

správcem hřiště. 

1.7. Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů správce hřiště, zejména výzvy 

k zanechání nějaké činnosti, či výzvy k opuštění hřiště (např. při nevhodném chování). 

1.8. Každý návštěvník se musí chovat slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám 

sebe. Dále se musí chovat ohleduplně a kamarádsky a dodržovat pravidla fair-play. Škola 

ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost návštěvníků. 

1.9. Návštěvník je dále povinen na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní obuvi, 

dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě jeho poškození nebo zničení bude 

škola vymáhat náhradu). 

1.10. Kterýkoliv návštěvník je povinen nahlásit neprodleně správci hřiště vzniklou škodu. 

1.11. Je zakázáno vodit na hřiště zvířata, vstupovat na hřiště při zhoršených klimatických 

podmínkách (déšť, sníh, náledí apod. – vyhodnotí správce hřiště) 

1.12. Na hřišti je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat omamné látky. 

1.13. Herní a sportovní zařízení a vybavení se nesmí používat při zjištěném poškození. 


