
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Plocha školního hřiště a jeho technické vybavení slouží pouze k provozování sportovních činností, ke
kterým jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobeny a vybaveny.
 Do areálu školního hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o veřejný prostor.
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. 

V areálu školního hřiště je zakázáno: 

• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál hřiště, 
• odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní vybavení, 
• vstupovat na hřiště v nevhodné nebo ve znečištěné obuvi  
• vnášet ostré předměty, střelné zbraně či jinak nebezpečné předměty a látky ohrožující zdraví a 
bezpečnost a manipulovat s nimi 
• vjíždět na hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, s 
dětskými kočárky a na dětských odstrkávadlech 
• přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa a bez vědomí vedení školy, 
• kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky, 
• rozdělávat oheň a manipulovat s 
• trhat květiny, plody keřů či stromů, poškozovat stromy, keře nebo ostatní zeleň, 
• lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízeních, 
• vstupovat (mimo skákání do dálky) na doskočiště a roznášet písek po areálu,  
• narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem, 
• jakýmkoliv způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště. 

Do areálu školního hřiště je zakázáno: 

• vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu (vždy mimo pravidelnou školní výuku), 

PROVOZNÍ DOBA Pondělí – pátek Sobota + neděle 
Říjen – duben   17.00 – 18.00  10.00 – 18.00 
Květen + červen + září   17.00 – 19.00  10.00 – 19.00 
Červenec + srpen   13.00 -  20.00  10.00 – 20.00 

• vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu osoby starší 18 let, 
• vstupovat podnapilým osobám či osobám pod vlivem jiných omamných látek, 
• vodit psy či jiná zvířata a jejich volné pobíhání po hřišti, kromě psů služebních a psů sloužících 
zdravotně postiženým osobám
Všichni návštěvníci školního hřiště jsou povinni řídit se pravidly provozního řádu školního hřiště a 
dbají pokynů správce školního hřiště.  

Děkujeme Vám, že tento návštěvní řád dodržujete.

Praha 9 – Kyje,  1. 6. 2020                                                Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka školy


