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UPRAVENÝ PROVOZNÍ ŘÁD  
VEŘEJNÉHO ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ 

platí od 1. 6. 2020 do odvolání 
Veřejné hřiště lze využívat pouze za předpokladu dodržování níže uvedených bezpečnostních 

a hygienických podmínek. V případě jakéhokoliv porušení podmínek provozu bude provoz 
hřiště okamžitě přerušen a účastníci musí bezprostředně opustit areál veřejného hřiště.  

 
a) Dodržování hygienických podmínek 

Při vstupu, upouštění a blízkém kontaktu s druhou osobou musí mít účastník nasazenou roušku či jinou ochranu                 
dýchacích cest. 
Z hygienických důvodů škola neposkytuje k zapůjčení žádné sportovní pomůcky vyjma sítě na tenis či nohejbal. 
Manipulaci se sítí zajišťuje výhradně správce areálu (instalace, odinstalace). 
Po každém použití sítě bude síť včetně příslušenství ošetřena rozprašující dezinfekcí (správce areálu). Správce              
při manipulaci používá ochranné rukavice a roušku. 
Při využívání hřiště, otevírání či zavírání areálu se musí dodržovat velmi bezpečný odstup od pana správce či                 
jiné přítomné osoby (minimálně 10 metrů).  
Při vlastní sportovní činnosti není účastník povinen mít nasazenou roušku za předpokladu dodržování             
dostatečné vzdálenosti od dalšího hráče (2m).  
 

b) Rezervace hřiště 
Na hřiště je možné provést rezervaci na emailu: hriste@zssvobodnedvory.cz 
 

c) Povolené činnosti na hřišti 
Sporty zajišťující dostatečnou vzdálenost účastníků od sebe.  
 

d) Zázemí 
V areálu hřiště nefunguje WC ani nejsou funkční sběrné nádoby na odpad. 
 

e) Obecné ustanovení 
● Všichni, kteří používají areál hřišť mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento provozní řád a pokyny               

správce hřiště. 
● Provozní doba:  

červen  pondělí-pátek 16.00 - 19.00  
sobota, neděle svátky 10.00 - 12.00 13.00 - 19.00 

červenec, srpen každý den  10.00 - 12.00 13.00 - 19.00 
září, do 15. října pondělí-pátek 16.00 - 19.00  

sobota, neděle svátky 10.00 - 12.00 13.00 - 19.00  
● Z důvodu špatných klimatických podmínek může ředitel školy omezit provozní dobu pro veřejnost. 
● Na hřišti s umělým povrchem je zakázáno užívání nevhodné obuvi (např. tretry a kopačky s kovovými                

kolíky). 
● Vstup a využívání hřišť je na vlastní nebezpečí , škola nenese odpovědnost za odložené věci. 
● Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno. 
● Při užívání hřišť je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce, neničit zařízení                

hřiště, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště. 
● Na hřišti je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají do stojanů u brány ke školnímu hřišti. 
● Psi mají na hřiště z hygienických důvodů vstup přísně zakázán.  
● V prostoru hřiště je přísně zakázáno užívání alkoholických nápojů a drog, kouření či užívání elektronických               

cigaret. 
 
V Hradci Králové  1. 6. 2020 Mgr. Pavel Balda 

ředitel školy 
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