Sportovní hřiště při ZŠ a MŠ Staré Město

PROVOZNÍ ŘÁD
Vlastnictví a provoz areálu

I.

Sportovní areál, tj. pozemky a veškeré zařízení včetně sportovního nářadí, je ve vlastnictví města Staré Město, které zajišťuje jeho údržbu prostřednictvím
technických služeb města.
Ve styku s uživateli sportovního areálu zastupuje provozovatele osoba správce. V době provozování areálu základní školou ve dnech školní výuky odpovídá
za provoz sportoviště příslušný pedagog realizující výuku či zájmovou činnost.
II. Využití a provozní doba hřiště
Do sportovního areálu je umožněn vstup veřejnosti. Plochy hřišť slouží pouze k provozování takových sportovních činností, pro které jsou plochy hřiště
konstrukčně a stavebně uzpůsobeny.
Sportovní areál slouží k zabezpečení výuky školní tělesné a sportovní výchovy, tréninkovým účelům sportovních oddílů, zájmové tělesné výchově,
organizované tělovýchovné činnosti skupin dětí, mládeže i široké veřejnosti.
PROVOZNÍ DOBA sportovního areálu se stanovuje pro veřejnost takto:
a) ve dnech školního vyučování:
v měsících duben – říjen (tzv. letní období)
v době od 15.00 do 21.00 hodin;
v měsících listopad – březen (tzv. zimní období) v době od 15.00 do 18.00 hodin.
b) mimo dny školního vyučování:
v době od 8.00 do 21.00 hodin v letním období;
v době od 8.00 do 18.00 hodin v zimním období
a to dle rozhodnutí správce v návaznosti na světelné a klimatické podmínky.
Základní škola a Mateřská škola Staré Město mají vyhrazeno bezplatné užívání sportovního areálu ve dnech školního vyučování v době od 8.00 do
15.00 hod. V tuto dobu zajišťují provoz hřiště. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, z důvodů bezpečnostních či jiných provozních důvodů může
být provoz omezen či zrušen. Případná omezení (včetně rezervace sportoviště) budou oznámena na nástěnce.
III. Druhy sportů a sportovních her
Víceúčelové hřiště je určeno pro všechny druhy míčových her (kopaná, odbíjená, basketbal, tenis, nohejbal, florbal, vybíjená apod.) Pískové doskočiště je
určeno pouze pro potřeby školy.
IV. Reklamy ve sportovním areálu
Reklamy ve sportovním areálu jsou dovoleny. Požadavky na umístění reklamy v areálu s odbornou péčí vyřizuje prostřednictvím správce sportoviště Odbor
správy majetku města - technické služby na základě písemné smlouvy. O umístění a ceně reklamy rozhoduje Rada města Staré Město.
V. Pravidla chování a bezpečnosti v areálu hřiště






















a) obecné zásady užívání sportovního areálu:
každý návštěvník hřiště je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej; nezletilé návštěvníky poučí jejich zákonní zástupci; žáci ZŠ a děti
MŠ jsou poučeni v rámci školního řádu.
vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí; za nezletilé ručí jejich zákonní zástupci.
na sportovní plochy se smí vstupovat pouze v řádně očištěné sportovní obuvi s plochou podrážkou; vstup v kopačkách se špunty není dovolen;
na sportovní plochy nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch;
po povrchu hřiště je zakázáno smýkat těžké předměty, manipulovat s ostrými předměty a otevřeným ohněm.
b) na hřišti (jeho plochách) platí zákaz:
vstupu mimo provozní dobu;
vstupu do školního areálu;
vstupu za jiným než sportovním účelem;
vstupu dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 18 let;
požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek;
kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu školy;
vodění psů či jiných zvířat a jejich volné pobíhání;
pojezd veškerých dopravních prostředků vč. kol, kočárků, skateboardů, kolečkových bruslí, koloběžek, tříkolek po povrchu hřiště (neplatí pro údržbu,
kterou provádí správce – majitel).
c) uživatel hřiště je povinen:
chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob;
chovat se tak, aby nepoškozoval plochy a zařízení hřiště;
ohlásit správci hřiště každou škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností na hřišti, sdělit přitom osobní údaje a projednat způsob náhrady škody;
ohlásit škody, které způsobili jiní uživatelé;
udržovat čistotu a pořádek; vlastní odpadky odnášet s sebou;
uhradit škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností realizovanou ve sportovním areálu;
nepoužívat doskočiště jako dětské pískoviště – toto je určeno pouze pro potřebu školy.

Správce je oprávněn vykázat osoby nerespektující Provozní řád a pokyny správce. V případě nedovoleného jednání proti veřejnému pořádku bude
postupováno podle platné legislativy Města Staré Město a ČR za spolupráce s Policií ČR.
VI. Důležitá telefonní čísla
Správce hřiště
Škola
Sbor dobrovolných hasičů SM
Hasičský záchranný sbor

………………
583 239 230
velitel ……………
150

Odbor správy majetku města
Policie ČR, obvodní oddělení Fryšták
Policie ČR
Záchranná služba

Schváleno usnesením RM č. ………. ze dne …………… .

………………
974 811 111
158
155

Starosta města: Jiří KAMP

