
Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace 

se sídlem Křížová 1367/33, Jihlava 

Provozní řád sportovního areálu 

Sportovní areál je určen zejména pro výuku tělesné výchovy a ostatní školní a mimoškolní aktivity 

žáků družiny, dále pro potřebu dalších školských zařízení a také pro tělovýchovné, sportovní a 

zájmové organizace. 

Každý uživatel je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, včetně příloh, 

a dodržovat jeho ustanovení. Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování sportovního 

areálu:  

I - Pravidla pro užívání sportovního areálu 

Prostor doskočiště a rozběhové dráhy je určeno výhradně pro skok daleký. Pingpongový stůl je určen 

výhradně ke hře stolního tenisu. Dětské hřiště umístěné na školní zahradě je určeno pro dětské 

návštěvníky k zvyšování jejich obratnosti a ke hře pouze pod dozorem dospělé osoby. 

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním  činnostem, pro které 

bylo vybudováno: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal a ostatní míčové hry. Vstup je 

povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez špuntů, ostrých hrotů, podpatků a znečištění. Je 

zakázáno do přinášet slazené nápoje, nápoje na bázi coly a požívání jakéhokoliv jídla v prostoru 

hřiště. 

V celém sportovním areálu je zakázáno: 

 hraní s kotoučem (pukem) neboť hrozí poškození fasády budovy a zvýšené riziko úrazů 

 kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek 

 odhazování odpadků mimo určená místa 

 vstupovat osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek 

 vstupovat se psy a jinými zvířaty  

 nosit ostré předměty do prostoru hřiště 

 jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení sportovního areálu  

 manipulovat s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou  

 vstupovat a jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu, kolech, koloběžkách, s dětskými 

kočárky a na dětských odrážedlech 

 věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal a branky  

 ničit zeleň a venkovní inventář sportovního areálu  

 vstupovat na doskočiště a roznášet písek po areálu 

Vstup na hřiště a výstup z hřiště je povolen pouze vstupními bránami a určenými vchody.  

Při nedodržení stanovených pravidel,  nevhodném chování a výtržnictví, mohou být účastníci 

sportovní činnosti ze hřiště vykázáni.  

V případě zjištění jakékoliv závady je návštěvník povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci 

hřiště. 



Každý návštěvník hřiště nese odpovědnost za jím způsobené škody na zařízení hřiště. V případě 

znečištění plochy je návštěvník povinen uvést vše do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid. 

Pokud návštěvník svou nedbalostí či úmyslně způsobí škodu ve sportovním areálu má provozovatel 

právo požadovat případnou náhradu. 

Provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu věcí vnesených návštěvníky do sportovního areálu. 

Po skončení hry jsou návštěvníci povinni vrátit sportovní vybavení zpět na své místo a hřiště uklidit.  

II - Provoz a údržba sportovního areálu 

Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá jeho provozovatel. Školník vede provozní deník, do 
kterého zaznamenává závady a jím provedenou údržbu. 

Za nepříznivého počasí může být hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno. 

 

III  - Ochrana zdraví návštěvníků 

K seznámení uživatelů s provozem sportovního areálu je tento řád k dispozici u správce areálu a 

zároveň je vyvěšen u vstupu do areálu. V tělocvičně je uložena vybavená lékárnička první pomoci, 

určená k ošetření drobných zranění návštěvníků sportovního areálu. 

Veškerá činnost prováděna návštěvníky ve sportovním areálu je pouze na vlastní nebezpečí. 

Provozovatel ani vlastník sportovního areálu nenese zodpovědnost za případné úrazy vzniklé ve 

sportovním areálu a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště.  

 

IV - Telefonní čísla 

  Školník  774 651 204 

  Lékařská první pomoc   155 

  Hasiči   150 

  Policie ČR / IZS   158 / 112 

  ZŠ Jihlaav, Křížová 33, 
ředitel školy 

  605 787 548      

V - Závěrečná ustanovení 

Provozní řád nabývá účinnosti dne: 1. 4. 2019 

 

 

 

 ……………………………………………………… 

   za provozovatele 


