Provozní řád sportovního areálu
Základní školy Černá Hora

Čl. I
Využívání areálu
1. Provozovatelem areálu je Základní škola Černá Hora.
2. Areál je určen především pro výuku tělesné výchovy a rozvoj tělesné zdatnosti a sportovních
dovedností žáků ZŠ Černá Hora. Mimo vyučování může být využíván k provozování aktivního
odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis,
minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.) či atletice, za podmínky dodržení pravidel
tohoto provozního řádu.
3. Uživatelem areálu nebo jednotlivého hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě
se správcem areálu. Dlouhodobé (pravidelné) rezervace je nutno dohodnout s vedením ZŠ
Černá Hora.
4. Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu.
Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů, předpisů o ochraně majetku a odpovídá za stav
užívaných zařízení. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce areálu, viz. čl. č. III.
Čl. II
Provoz a správa areálu
1. Vstup na horní část sportovního areálu (hřiště s umělým travnatým povrchem) je z dětského
hřiště nebo přes uzamykatelnou branku ze spodní časti areálu (hřiště s atletickou dráhou).
Vstup do spodní části sportovního areálu (hřiště s atletickou dráhou) je povolen pouze
bránou z ulice Strmé.
2. Denní provozní doba horního hřiště pro veřejnost je uvedena v následující tabulce. Výjimku
z této stanovené provozní doby je nutno předem dohodnout s vedením ZŠ Černá Hora.
Měsíc

Dny školního vyučování

Dny pracovního volna a v
období školních prázdnin

leden - únor
březen
duben - srpen
září
říjen
listopad -prosinec

15:00 – 16:00
15:00 – 18:00
15:00 – 20:00
15:00 – 19:00
15:00 – 18:00
15:00 – 16:00

9:00 – 16:00
9:00 – 18:00
9:00 – 20:00
9:00 – 19:00
9:00 – 18:00
9:00 – 16:00

3. V případě povětrnostních podmínek nepříznivých pro provoz některého z hřišť, nebo z jiných
důvodů hodných zřetele, je správce areálu oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit
provoz sportovního areálu, a pokud je to možné, předem o tom informovat jednotlivce nebo
organizace, které mají hřiště rezervováno podle bodu 6.
4. Využívání obou částí sportovního areálu je bezplatné. Horní část sportovního areálu je
v provozní době volně k dispozici pro veřejnost, kromě doby, kdy bude rezervována podle
bodu 6. Spodní část areálu je standardně zamknutá. Klíč je k dispozici u správce hřiště a u
správcem pověřených osob. Zapůjčení klíče je možné si dohodnout se správcem nebo
pověřenými osobami telefonicky nebo osobně.
5. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci areálu.
6. Využívání hřišť je možné za poplatek rezervovat pro jednorázové nebo pravidelné sportovní
činnosti. Smlouvy a objednávky na rezervaci zajišťuje ve dnech školního vyučování v době od
7.45 do 14.00 sekretariát ZŠ Černá Hora, ve dnech pracovního volna a o prázdninách správce
areálu.

7. Poplatek za rezervaci jednoho hřiště je 200,- Kč za hodinu, (hradí se každá započatá
čtvrthodina). Od poplatku mohou být osvobozeny pouze rezervace pro sportovní činnost
dětí po dohodě s vedením ZŠ Černá Hora. Vybíráním poplatků za rezervaci sportovišť je
pověřena účetní školy.
8. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit poplatek
odpovídající vyhrazené době.
Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování sportovních povrchů a
ostatních ploch.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
 vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
 vstupu jinudy než stanovenými vstupy (např. lezením přes plot, vstup přes školní
zahradu, apod.)
 odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 vstupu na atletickou dráhu a na hřiště s umělým povrchem v nevhodné obuvi - kopačky,
boty s podpatkem, tretry s větší délkou hřebů než 9 mm, ve znečištěné obuvi (blátem,
pískem, šotolinou z vržiště pro kouli,…)
 vstupu na doskočiště a vržiště pro kouli a následné roznášení písku a šotoliny na
běžeckou dráhu nebo rozběžiště pro skok daleký
 manipulace s ostrými předměty
 jízdy na kole, kolečkových bruslích, skateboardech či vjezd jakýchkoli jiných dopravních
prostředků
 přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa (lze jen
po dohodě s vedením školy nebo se správcem hřiště)
 konzumace alkoholických nápojů, psychotropních a návykových látek
 odhazování žvýkaček mimo odpadkové koše (zejména na umělé povrchy)
 vstupu podnapilým osobám
 kouření v celém areálu
 rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
 vstupu se zvířaty
 zavěšování se na basketbalový koš či fotbalovou branku, lezení po sloupcích k napnutí
sítí a houpání se na zavěšených sítích
 kopání míčem proti obvodovým stěnám
 z důvodu ochrany sportovních povrchů je na plochách tartanové dráhy, v sektoru pro
skok daleký a na hřišti s umělou trávou zakázána konzumace jídla všeho druhu, dále i
požívání slazených nápojů, zejména na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola,
energetické nápoje,… apod.)
3. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí.
4. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci
přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.
5. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Veškerou činnost, kterou provozují návštěvníci ve sportovním areálu, provádějí na vlastní
nebezpečí a ZŠ Černá Hora nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích při
činnostech zájmových organizací nebo při sportovní přípravě jednotlivců.

7. Každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť z nedbalosti, na zařízeních
sportovního areálu či zapůjčeném sportovním náčiní a je povinen je uhradit v plné výši.
8. Za bezpečnost dětí a škody způsobené dětmi v době, kdy je areál otevřen pro veřejnost,
odpovídají jejich zákonní zástupci.

Čl.IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z areálu vykázat.
2. Při neoprávněném vstupu do školního sportovního areálu nebo při hrubém porušení
provozního řádu bude správce kontaktovat Policii ČR.

Čl.V
Důležité kontakty
Sekretariát ZŠ Černá Hora
Účetní ZŠ Černá Hora, Oldřiška Bílková
Správce hřiště, František Trtílek
Policie ČR
Hasiči ČR
Záchranná služba ČR

516 527 520
516 527 523
728 379 269
158
150
155 (112)

V Černé Hoře dne 7. 12. 2017
Mgr. Vlastimil Šíbl
ředidel školy

