
Provozní řád  
školního areálu 

při ZŠ Svitavy, Riegrova 4  
 

• Provozovatelem je Základní škola Svitavy, Riegrova 4. 
• Víceúčelový areál je určen ke sportovně-relaxační činnosti. Slouží také k výukovým a 

volnočasovým aktivitám základní školy. Areál je oplocen. 
• Každý návštěvník je povinen se seznámit s tímto provozním řádem před jeho 

využíváním a s pokyny u jednotlivých prvků a respektovat pravidla užívání a pobytu. 
• Vstup dětí do 6 let pouze s doprovodem dospělé osoby.  
• Je zakázán vstup psům a dalším zvířatům. 
• Od 6 do 16 hodin je prostor areálu vyhrazen pro školu, od 16 hodin je volně 

přístupný veřejnosti (viz provozní doba areálu pro veřejnost). 
• Využití areálu je na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Škola neodpovídá za ztrátu 

odložených věcí a za úrazy a škody, které byly způsobeny vlastní nekázní nebo 
nerespektováním provozního řádu areálu. 

• Vybavení v areálu je možné využívat pouze k účelu, ke kterému je určeno. Nejsou 
povoleny žádné úpravy nebo neodborný zásah do vybavení. Toto vybavení je 
v souladu s platnými normami vztahujícími se k provozu dětských hřišť a sportovišť. 

• V celém areálu platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a drog a vstup pod 
vlivem těchto látek.  

• V žádné části areálu není dovoleno jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, 
koloběžce apod. Výjimkou je kolečkové křeslo zdravotně postižených návštěvníků.  

• Je zakázáno znečišťování, poškozování, ničení a znehodnocování prostor areálu a jeho 
vybavení, manipulace s ohněm, rozbíjení skleněných lahví. 

• Zákaz vstupu na herní prvky a hřiště, pokud jsou kluzké, namrzlé či zasněžené – 
nebezpečí úrazu. 

• Hřiště s umělým povrchem je veřejně přístupné, je určeno pro tyto druhy sportů: 
kopaná, volejbal, basketbal, tenis, vybíjená. Pro jeho užití platí tato nařízení: 

- zákaz vstupu v nevhodné obuvi (podpatky, ostré hroty, ušpinění od bláta, 
štěrku, písku apod.) 

- zákaz manipulace s ostrými předměty 
- zákaz odhazování žvýkaček 
- zákaz přemísťování sportovního zařízení hřiště a vnášení jakýchkoliv dalších 

pomůcek (branky, překážky, lavičky apod.), které tam nepatří 
- užívání plochy hřiště není v době určené veřejnosti regulováno, je na 

návštěvnících, aby se na využití vzájemně dohodli 
- zákaz lézt či zavěšovat se na vybavení hřiště (basketbalové koše, konstrukce 

oplocení) 
• Překážková dráha za tělocvičnou – vstup a používání pouze pod dohledem osoby 

starší 18 let! 
• Uživatelé areálu jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve 

sportování, chovat se navzájem tak, aby nevznikla žádná újma na zdraví, respektovat 
pokyny správce areálu.  

• Pro zdravotně postižené návštěvníky je k dispozici bezbariérové WC v budově 
(zvoňte).  

• Sloupky na volejbal, sítě a míče je možno si vypůjčit po předchozí dohodě na tel. 
724 314 746 po předložení občanského průkazu.  

• Areál je monitorován kamerovým systémem.  



 
 

Provozní doba areálu pro veřejnost 
 
 

Duben – říjen 
 

Pracovní dny:       16.00 – 20.00 hodin 
Víkendy, svátky, období letních prázdnin:      9.00 – 20.00 hodin 

 
Listopad – březen 

 
Pracovní dny:       16.00 – 17.00 hodin 
Víkendy, svátky, období  prázdnin:       9.00 – 17.00 hodin 

 
 

Mimo provozní dobu je areál uzamčen a není dovoleno se v něm zdržovat. 
 

V zimním období (listopad-březen) nebude odklízen sníh na chodnících v areálu, udržována 
bude pouze hlavní přístupová cesta z ul. Riegrova. Branka z ul. Chelčického bude proto ve ve 

dnech se sněhovou pokrývkou zamčena.  
 
 

Důležitá telefonní čísla 
 

Policie ČR    158 
Městská policie Svitavy  156 
Hasiči     150 
Zdravotnická záchranná služba  155 

 
V případě, že zjistíte nějakou závadu na zařízení, v zájmu zajištění bezpečnosti Vaší i 
ostatních návštěvníků informujte provozovatele na tel.čísle 739 630 519. 
 
 
 
Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád areálu a přejeme Vám příjemnou zábavu.  
 
 
Ve Svitavách dne 18. 6. 2010       
 
 

Mgr. Milena Baťková 
         statutární zástupce provozovatele 
 
 
 
 
 
 
 


