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Provozní řád školního hřiště 
15. dubna – 15. října 

Provozní doba:     škola 7,00 – 16,00 h  veřejnost 16,00 – 19,00 denně 

Provozní doba bude upravována podle roční doby a viditelnosti.  

Hřiště je zamknuto. Pronájem hřiště musí být nahlášen nejméně 1 den dopředu 

správci hřiště, akce bude povolena, pokud nebude v rozporu se zájmy školy! 

Správce hřiště:  
tel.: 585 351 210, mobil.: 728 564 615, email: zs.mar.udoli@seznam.cz 

Vstup do areálu je dovolen: 

1. občanům obce Hlubočky – dokladem je občanský průkaz 

2. hostům, kteří mají zaplacenou hodinovou hrací dobu 

 Akce jiných organizací v areálu 

1. propůjčení areálu či objektu jiné organizaci, včetně krátkodobého, je 

možné jen se souhlasem ředitelky školy 

2. předávání a zpětné převzetí propůjčené části provede – správce objektu 

 Hrací podmínky: 

1. hra na hřišti ZDARMA je povolena občanům obce Hlubočky starších 

18let, mladší pouze za doprovodu zákonných zástupců 

2. hra členů jiných organizací bude povolována po individuálním 

projednání 

3. hosté mohou hrát po zaplacení stanoveného poplatku za hřiště 

4. pro hru na hřišti je povolen pouze vhodný sportovní úbor, obuv nesmí 

poškozovat povrch hřiště.  

5. po skončení hry je povinností hráčů hřiště vhodným způsobem uklidit 

Poplatky pro pronájem hřiště 

Výše poplatků: Místní obyvatelé:  ZDARMA 

Hosté: hřiště, 1 kurt: 60 Kč/hod  

              hřiště, celá plocha: 120 Kč/hod + 20Kč/ os/hod. 

 

Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy 
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Provozní řád školního hřiště 

Návštěvníci a uživatelé hřiště základní školy jsou 

povinni dodržovat tyto pokyny: 
 

 Ve dnech školního vyučování je provoz vyhrazen přednostně škole, v 

ostatní dobu veřejnosti.  

 Vstup do prostorů hřiště je povolen pouze v době určené pro jeho provoz 

s povinností ohlásit svůj příchod správci hřiště. 

 Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými vchody (nikoliv přes plot). 

 Při pobytu v areálu hřiště jsou všichni povinni respektovat provozní řád 

hřiště.  

 Do areálu hřiště je přísně zakázáno vodit psy a jiná zvířata. Dále je 

zakázána jízda na kole a kolečkových bruslích, skateboardech. Kola se 

odkládají před vstupem na hřiště. (neopírají se o plot hřiště) 

 Na herní ploše platí zákaz kouření, pití, jídla, odhazování žvýkaček a 

úmyslného poškozování hřiště. 

 Provozovatel neručí za ztráty věcí odložených v areálu hřiště.  

 Po skončení provozní doby a uzavření hřiště je vstup veřejnosti do areálu 

hřiště zakázán. 

 V areálu jsou všichni povinni dodržovat pravidla slušného chování, 

chovat se ukázněně, zachovávat čistotu a pořádek. 

 Veškerou činnost, kterou návštěvníci v areálu hřiště provozují, provádějí 

na vlastní nebezpečí, bez nároku na odškodnění provozovatele. 

 Provozovatel nenese odpovědnost za škody, úrazy způsobené neopatrností 

nebo nedodržováním provozního řádu. 

 

Školní hřiště slouží školní a zájmové tělovýchově žáků školy, 

dále sportovním oddílům, které si hřiště řádně pronajaly a 

občanům Hluboček. Bude dobře sloužit tak dlouho, pokud 

na něm budeme skutečně jen sportovat v rozsahu, pro který 

je určeno! 
 

 

 

 

Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy 


