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I. 
Úvod 

 
Sportovní areál je využíván přednostně žáky ZŠ Jana Wericha. V jiné době je využíván 
jednotlivci a skupinami na základě smlouvy nebo je přístupný veřejnosti pro příležitostnou 
sportovní činnost. 

II. 
Provoz sportovního areálu 

 
Provozní doba pro veřejnost: 

             
 1. 4. – 30. 10. 1. 11. – 31. 3. 
Pondělí 15.30 – 21.00 15.00 – 17.00 
Úterý 15.30 – 21.00 15.00 – 17.00 
Středa 15.30 – 21.00 15.00 – 17.00 
Čtvrtek 15.30 . 21.00 15.00 – 17.00 
Pátek 15.30 – 21.00 15.00 – 17.00 
Sobota 10.00 – 21.00 10.00 – 17.00 
Neděle 10.00 – 21.00 10.00 – 17.00 

 
           Konec provozu může být omezen dle viditelnosti. 
 

1) Veřejnosti je vstup do sportovního areálu povolen jen ve vymezené provozní době. 
 

2) Do areálu je zakázán z hygienických důvodů vstup psům a jiným domácím zvířatům. 
 



3) Na hřiště je vstup povolen pouze ve sportovní obuvi, která nepoškozuje umělý povrch. 
 

4) Do sportovního areálu je vstup povolen pouze otevřenými vstupy (nikoliv přes plot). 
 

5) Na jednotlivých sportovištích je zakázána jízda na kolech, koloběžkách, kolečkových 
bruslích a skateboardech. 

 
6) V areálu je zakázáno jakékoli znečišťování a poškozování vyznačených ploch nebo 

zařízení. V této souvislosti platí i zákaz: 
• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
• vstupu v nevhodné obuvi 
• vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu 
• vstupu dětí do 6 let bez doprovodu zákonných zástupců 
• přemísťování pevného nebo mobilního zařízení hřišť mimo stanovená místa 
• kouření v celém areálu, konzumace alkoholických nápojů a užívání 

psychotropních látek 
• rozdělávání ohně a manipulace s ním 
• poškozování stromů a keřů, trhání květin a plodů 
• odhazování žvýkaček v celém areálu 

 
7) Jakékoli poškozování, vandalismus či nevhodné chování návštěvníků areálu bude 

postihováno podle platných zákonů a po viníkovi bude požadována náhrada za 
způsobené škody. 

 
8) Nedodržuje-li uživatel nebo návštěvník Provozní řád sportovního areálu ZŠ Jana 

Wericha, je správce oprávněn jej z areálu vykázat. 
 

9) Uživatel sportoviště nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví nebo zdraví jiných 
uživatelů ani omezovat či obtěžovat hlukem. 

 
10) Škola ani správce nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích. 

 
11) V případě pronájmu sportoviště (dlouhodobá rezervace) je nutné sepsání smlouvy, 

kterou potvrzuje ředitelka ZŠ Jana Wericha. Při podpisu smlouvy je dohodnutý způsob 
finanční úhrady. Nájemce plně zodpovídá za to, že osoby, kterým v dohodnuté době 
umožní vstup na hřiště, budou dodržovat tento Provozní řád. V době určené smlouvou 
je nájemce oprávněn z pronajatého sportoviště vykázat ostatní návštěvníky. 

 
12) Návštěvníci areálu jsou povinni řídit se pokyny správce sportovního areálu. 

 

III . 
Závěrečná ustanovení, účinnost 

 
Tento Provozní řád sportovního areálu ZŠ Jana Wericha nabývá účinnosti dnem 1. září 2011. 
 
 

                                                                                             Mgr. Zuzana Martinovská 
                                                                                                       ředitelka školy 
 


