PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE, DUKELSKÁ 166
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Čl. I
Využívání sportoviště
Sportovní areál je víceúčelovým sportovištěm pro sportovní vyžití
žáků ZŠ Strakonice, Dukelská 166 a pro širokou veřejnost všech
věkových skupin.
Zřizovatelem sportovního areálu je město Strakonice.
Provozovatelem je Základní škola Strakonice, Dukelská 166.
Uživatelem areálu z řad veřejnosti může být jednotlivec nebo
skupina po dohodě se správcem areálu.
Přednost při využívání sportoviště má školní výuka, zájmové
kroužky a akce pořádané školou.

Čl. II
Podmínky užívání sportoviště – provozní pokyny
1) Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem,
pokyny dozírajících osob (pedagog, správce areálu) a dobrými
mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat
vybavení sportoviště nebo jakkoliv je znečišťovat.
2) Na sportoviště mají přístup pouze osoby se souhlasem správce. V
době výuky vstupují do areálu žáci ZŠ Strakonice, Dukelská 166
pouze za doprovodu pedagoga či trenéra.
3) Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup jen v čisté
sportovní obuvi a je zakázáno na tento povrch vstupovat v
tretrách či kopačkách a podpatcích.
4) Na sportoviště je zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které by mohly
svým jednáním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.
5) V celém sportovním areálu je přísně zakázáno:
• vstupovat se psy či jinými zvířaty
• kouřit, pít alkoholické nápoje, užívat omamné látky
a manipulovat s otevřeným ohněm
• přinášet skleněné a ostré předměty (např. lahve, nůž, nůžky,
injekční stříkačky ...).
• přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie a jiné látky ohrožující zdraví a bezpečnost
a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
• rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch, znečišťovat umělý
povrch žvýkačkou
• manipulovat s konstrukcemi na košíkovou, brankami
a držáky na stojany
• zavěšovat se na ploty a koše, přelézat plot
• provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné
užívání školního hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším
okolí
6) Hokejky se mohou používat pouze plastové florbalové.
7) Závady zjištěné na sportovištích a sportovním nářadí je nutné
ihned hlásit správci hřiště.
8) Uživatelé z řad veřejnosti vstupují do areálu sportoviště
na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese
odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní
neopatrností, a to i v případě použití poškozeného zařízení
sportoviště. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu
odložených věcí.
9) Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani
ostatní návštěvníky. Při úrazu návštěvníka ostatní uživatelé
vyrozumí správce areálu.
10) Při používání všech sportovních ploch a drah doporučujeme dbát
zvýšené opatrnosti v případě deště.
11) Jednotlivé sportovní plochy lze využívat jen ke sportům, pro
které jsou určeny.
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12) Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního
stavu a uklidit odpadky do koše.
13) Kola uživatelé staví pouze do stojanů, neopírají je o zeď školy
či plot hřiště.
14) Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení
tohoto provozního řádu může mít za následek odepření dalšího
pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob.
15) V době uzavření areálu je vstup zakázán.
16) Při zajišťování pořádku ve sportovním areálu správce
spolupracuje s Městskou policií Strakonice.
Čl. III
Provoz a správa hřiště
1) Doba využití pro veřejnost se stanovuje následovně.
Pro potřebu školy:
• po-pá od 8:00 hodin do 16:00 hodin
Pro veřejnost (vždy po domluvě se správcem areálu):
• po-pá od 16:00 do 21:00 hodin (duben–říjen)
• soboty, neděle, státní svátky, prázdniny od 9:00 – 21:00
hodin
2) Rezervace sportovišť:
• Zájemci si mohou rezervovat hřiště buď ústně, nebo
telefonicky u správce areálu na tel. 728 353 668.
• Pokud se objednatel nedostaví k převzetí sportoviště
max. 10 min po dohodnuté době, je správce oprávněn
předat sportoviště jinému zájemci.
• Pokud se objednatel nedostaví opakovaně, má správce
právo jeho další objednávání odmítnout.
• Poplatky za pronájem sportovišť se nepožadují.
3) V případě nepříznivého počasí (silný déšť, sníh) rozhoduje
správce o možnosti využití jednotlivých sportovišť veřejností.
Čl. IV
Další ustanovení
1) Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele
a návštěvníky sportovního areálu.
2) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je ředitel školy
nebo jím pověřený pracovník školy (správce) oprávněn jej
z areálu vykázat.
3) Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné
porušování občanského soužití v souvislosti s provozem
sportovního areálu bude ohlášeno Městské policii
Strakonice.
Čl. V
Důležitá telefonní čísla
Policie 158
Městská policie 156
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Tísňová linka 112

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

