
Provozní řád školního hřiště u ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 
 

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení. 
 

1. Plochy školních hřišť a jejich technické vybavení slouží pouze k provozování sportovních činností, ke kterým jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobeny a vybaveny: 
- Míčové hry na umělém trávníku-malá kopaná, házená, volejbal, nohejbal 
- Basketbal na polyuretanovém povrchu 
 
Vstup na víceúčelová sportiště je povolen jen za těchto podmínek: 
- Sportovní běžecká dráha se sektory pro skok do dálky a vrh koulí - atletické disciplíny 
- vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro jednotlivé povrchy hřiště  
- vhodná obuv pro vstup na jednotlivá sportoviště je specifikována následovně: 

- Sportovní běžecká dráha: tretry s kovovým hřebem 4-6mm, halová obuv 
- Basketbalové hřiště: halová obuv 
- Hřiště s umělou trávou: tarfová obuv pro umělou trávu, halová obuv 

 
2. Do areálu školního hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o veřejné prostranství. Vstup a využívání areálu školního hřiště je na vlastní nebezpečí, škola ani 

správce nenese odpovědnost za škody vzniklé na vnesených či odložených věcech ani za případné újmy na zdraví či jiné škody vzniklé v důsledku využívání areálu 
školního hřiště. 

 
3. V areálu školního hřiště je zakázáno: 

a) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál hřiště  
b) odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní vybavení 
c) zakazuje se v prostorách areálu hřiště využívání obuvi s hliníkovými hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěná obuv; obuv roztrhaná, obuv nevhodná pro 

sport, obuv s černou podrážkou a obuv s hřeby /hřebové kopačky/ 
d) zakazuje se na sportovní běžecké dráze využívání kopaček jakékoliv konstrukce podrážky – mimo přechod přes atletickou dráhu  
e) je zakázáno vstupovat při použití treter na jiné povrchy hřiště než určené pro tento druh obuvi  
f) vnášet ostré předměty, střelné zbraně či jinak nebezpečné předměty a látky ohrožující zdraví a bezpečnost a manipulovat s nimi 
g) vjíždět na hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, s dětskými kočárky a na dětských odstrkovadlech  
h) přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa 
i) kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky 
j) rozdělávat oheň a manipulovat s ním, tábořit 
k) trhat květiny, plody keřů či stromů, poškozovat stromy, keře nebo ostatní zeleň 
l) házet nebo kopat míče do budov školy nebo okolních budov 
m) lézt či skákat po konstrukcích, oplocení a sítích či jiných sportovních zařízeních 
n) vstupovat (mimo skákání do dálky) na doskočiště a roznášet písek po areálu 
o) vjíždět na plochy hřiště motorovými vozidly, vyjma vozidel, které zabezpečují nezbytnou úpravu, údržbu a rekonstrukci hřiště 
p) narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem 
q) jakýmkoliv způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště 

 
4. Do areálu školního hřiště je zakázáno:  

a) vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu 
b) vstupovat dětem do l0 let bez doprovodu osoby starší 18 let 
c) vstupovat podnapilým osobám či osobám pod vlivem jiných omamných látek 
d) vodit psy či jiná zvířata a jejich volné pobíhání po hřišti, kromě psů služebních a psů sloužících zdravotně postiženým osobám 

 
5. Provozní doba školních hřišť se stanovuje maximálně v rozsahu: 

duben až říjen 07:00 – 20:00 hodin   listopad až březen 07:00 – 16:00 hodin 
 

Provozní doba pro veřejnost může být upravena u předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských zařízení a organizací popř. skupiny občanů.   
 
6. V době školního vyučování se provoz řídí rozvrhem školy. V době mimo vyučování je hřiště volně přístupné veřejnosti. Přednost ve využití jednotlivých sportovišť mají 

sportovní oddíly města Židlochovice a okolních obcí, které přispěly na výstavbu a to na základě rozvrhu dle dohody s městem Židlochovice, které je zastoupeno vedením 
ZŠ. 

 
7. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat veškeré bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků ani poškozovat vybavení, nacházející se 

v areálu školního hřiště. V případě jakékoliv závady na sportovním vybavení školního hřiště je návštěvník povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště či ZŠ 
Židlochovice. 

 
8. Všichni návštěvníci hřišť v tomto areálu jsou povinni řídit se pravidly jednotlivých školních hřišť, která vychází z tohoto provozního řádu. V případě, že je ustanoven 

správce školního hřiště, dbají návštěvníci pokynů tohoto správce. Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu školního hřiště. 
 
9. Všichni návštěvníci areálu školního hřiště jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost, aby svou činností neohrozili sebe, ostatní 

návštěvníky a nepoškozovali vybavení areálu hřiště. Porušení provozního řádu školních hřišť bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů. 
 

V naléhavých případech porušení provozního řádu volejte Městskou polici 604 290 319 
Za dodržování provozního řádu odpovídá vedení základní školy ve spolupráci s městskou policií a městem Židlochovice.   
 
Důležitá telefonní čísla: 

Městská policie    604 290 319                                             

Záchranná služba     155                                               

Policie ČR      158                                             

Hasiči       150                                             

Základní škola     547 425 421 

 

Tento provozní řád byl schválen radou města Židlochovice dne 05. 06. 2015 

 

Ing. Jana Králová 

ředitelka ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 


