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Vstup do areálu víceúčelového hřiště
1. Víceúčelové hřiště v ul. Komenského je víceúčelovým sportovištěm pro sportovní využití
žáků MZŠ ve Vracově a rekreační využití občanů, sportovních oddílů a zaměstnanců firem
v okolí města.
2. Přednost při využívání sportovního areálu pořádané školou.

školní výuka, zájmové kroužky a akce

3. Provozovatelem hřiště je MZŠ, která zodpovídá za kompletní správu hřiště, jeho údržbu a
provoz.
4. Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozorujících osob
(učitel, trenér, správce) a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit a znehodnocovat
vybavení hřiště nebo jakkoliv je znečišťovat.
5. Na hřiště mají přístup pouze osoby se souhlasem správce, žáci MZŠ za doprovodu učitele,
děti školní družiny za doprovodu vychovatelky. V odpoledních hodinách je nutný
doprovod trenéra nebo dospělé osoby, která má pověření.
6. Žáci se převlékají v šatnách. Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující jejich
uzamčení a uložení cennějších předmětů. Na hřiště přicházejí děti vybraným vchodem
pod vedením vyučujícího nebo vychovatelek školní družiny (v odpoledních hodinách).
7. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.
8. Posilovací stroje využívat jen pod dohledem učitele, trenéra nebo dospělé osoby. Při
cvičení se řiďte pokyny, které jsou na každém posilovacím stroji.

9. Po ukončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré
nářadí a cvičební pomůcky, které v hodině využíval. Vyučující poslední hodiny TV je
povinen uklidit veškeré zbývající pomůcky a nářadí.
10. Vstup na hřiště je povolen pouze boční brankou u školní družiny. Příchod na hřiště přes
školní dvůr je zakázán.
11. Jízdní kola necháváme ve stojanech za brankou školní družiny. Neodkládáme je v jiném
prostoru.
12. Auta parkujeme na odstavném páse před školou. Zákaz parkování v areálu školního dvora.
13. Na hřišti je položen povrch tartanového typu, který se skládá z granulí SBR a EPDM, proto
je vstup povolen pouze po přezutí do čisté sportovní obuvi.
14. V celém areálu hřiště je přísně zakázáno:
• jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu
• vstupovat se psy či jinými zvířaty
• vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky s kolíky, boty na špičatém podpatku atd.),
doporučena je sálová obuv nebo speciální obuv na tartan či umělou trávu
• hřiště není určeno pro florbal a hokej
• kouřit a pít alkoholické nápoje, užívat omamné látky a manipulovat s otevřeným
ohněm
• znečišťovat umělý povrch (žvýkačky, rozlévat tekutiny, plivat na povrch atd.)
• přenášet nápoje ve skleněných obalech
• manipulovat s konstrukcemi na košíkovou, posilovacími stroji, přemisťovat lavičky
atd.
• zavěšovat se na ploty, brankové sítě, přelézat plot
• přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné látky
ohrožující zdraví a bezpečnost
• využívat mobiliář školní družiny (pískoviště, houpačky, tabule, lavičky, skluzavku
atd.)
• přísný zákaz používat trampolínu v prostorách školní družiny
15. Míče a jiné sportovní nářadí si hráči zajištují sami.
16. Závady zjištěné na sportovištích a sportovním nářadí je nutné ihned hlásit správci hřiště
nebo řediteli školy.
17. Poškození hřiště, nářadí, plotu atd. bude hradit uživatel v plné výši.

18. Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel
nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobí vlastní neopatrností
nebo nedodržováním provozního řádu. Nenese ani odpovědnost za ztrátu odložených
věcí.
19. Při odchodu z hřiště je uživatel povinen uvést vše do původního stavu.
20. Porušování uvedených pravidel může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.
21. Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu,
může mít za následek odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo skupině osob.
22. V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

Areál je mimo čas výuky volně přístupný veřejnosti,
vstup zdarma (viz. provozní doba)
Technický provoz a údržbu zajišťuje MZŠ, a to včetně rozpisu využití areálu.
Finanční udržitelnost zajišťuje MĚSTO VRACOV.

Provozní doba
Letní provoz:

duben – srpen

Podzimní provoz:

září – říjen

Zimní provoz:

areál bude uzavřen

1. Hřiště slouží pro výuku tělesné výchovy, sportovní aktivity žáků školy a dětí školní družiny.

Pondělí – pátek:

7:00 – 16:00 hod.

2. Doba využití pro veřejnost a DDM se stanovuje následovně:

Pondělí – pátek:

16:00 – 20:00 hod.

Sobota, neděle:

9:00 – 20:00 hod.

Svátky a doba školních prázdnin:

9:00 – 20:00 hod.

Provozní doba může být po posouzení provozovatele zkrácena nebo upravena.
3. Rezervace pro skupiny je možná maximálně 7 dní dopředu. Při rezervaci je objednavatel
povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt.
4. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu
správci neprodleně nahlásit, nejpozději 5 hodin předem.
5. Objednávky na obsazení hřiště se mohou uzavírat osobně se správcem nebo přes e-mail.
6. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických
důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen
nebo zrušen na dobu nezbytně nutnou. S případným rozhodnutím o omezení (včetně
rezervací sportovišť) musí správce objednavatele pronájmu neprodleně seznámit a toto
rozhodnutí zveřejnit v kabelové televizi a na webových stránkách školy.
7. Za pořádek a rozvrh sportovní činnosti na hřišti zodpovídá správce pan Pavel Somr
 775 435 993

Pronájem šaten, sociálního zařízení a sportovního nářadí
Součástí hřiště jsou šatny, které je možné si pronajmout za úplatu.
Občanům, sportovním a zájmovým organizacím jsou šatny přístupné za následující ceny:
• venkovní sociální zařízení 50,-Kč/ 1 hod.
• šatny včetně sociálního zařízení 150,- Kč / 1 hod.
• sportovní nářadí po dohodě
Poplatek musí být uhrazen před vstupem na sportoviště při převzetí klíče. Správce vydá
platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení.

Závěrečné ustanovení
1. Provozní řád víceúčelového hřiště má platnost od 1. ledna 2020 na dobu neurčitou.
2. Osoby, které budou navštěvovat hřiště, se musí seznámit s provozním řádem hřiště.
3. Provozní řád školního hřiště byl schválen na zasedání Rady města VRACOV
dne 18. března 2016.

Mgr. Bronislav Chovanec
ředitel MZŠ

V naléhavých případech volejte telefonicky:
•
•
•
•

správce hřiště
záchranná služba
policie
městská policie

775 435 993
155
158
725 112 526

