
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace 
 

1. Sportovní areál u ZŠ Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace (dále jen sportovní areál) je 

volně přístupný veřejnosti v období od dubna do října (pouze za příznivého počasí) v době mimo 

výuky: 

- ve dnech školní výuky je areál otevřen pro veřejnost od 17:00 do 19:00  

- v ostatních dnech od 10:00 – 14:00 

- provoz areálu je ukončen v 19:00 dle pokynu správce,  

- uzavřená hřiště na volejbal, tenis, basketbal a víceúčelová hřiště se pronajímají dle domluvy, se 

správcem hřiště (PO-NE p.Fiala, tel. 605 040 190, p. Šťasta, tel. 606 757 185). 

2. Všichni návštěvníci sportovního areálu jsou povinni se řídit pokyny správce areálu, jinak mohou být 

z areálu vykázání. 

3. Za uživatele areálu nepřebírá odpovědnost škola ani správce areálu, veškerou činnost provádí každý 

uživatel areálu na vlastní nebezpečí. 

4. Do areálu je uživatelům povolen přístup pouze otevřenými vstupními brankami. Pokud bude některý 

uživatel přelézat ploty, bude z areálu okamžitě vykázán. 

5. Nosit do areálu alkohol, cigarety, drogy apod., jakož i konzumovat je v něm, je přísně 

zakázáno. 

6. Všichni uživatelé sportovního areálu jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobovali škody na 

zařízení, umělých plochách hřišť a vybavení a sportovního areálu K uložení odpadků slouží koše 

rozmístěné po sportovním areálu. 

7. Všichni uživatelé areálu jsou povinni dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby nezpůsobili 

sobě anebo druhému uživateli úraz či jiné poškození zdraví. 

8. Stojany na volejbalové a tenisové sítě je možno vypůjčit u správce hřiště. 

9. Po domluvě se správcem je k dispozici WC. 

10. Je zakázáno používat doskočiště jako dětské pískoviště. 

11. Vstup psů do sportovního areálu je zakázán. 

12. Používání jízdního kola, kolečkových bruslí, skateboardu apod.  na umělých plochách hřišť je 

zakázáno. Na umělé povrchy hřišť je též zakázáno chodit v obuvi s ostrými hroty.  

13. Zákaz vjezdu motorových vozidel. 

14. Telefonní čísla pro případ ohrožení zdraví nebo majetku: 

policie     158   městská policie  156 

hasiči     150   rychlá záchranná služba 155 

integrovaný záchranný systém 112 

15. Provozní řád sportovního areálu musí dodržovat všichni uživatelé a návštěvníci. 

16. Nájemci víceúčelového hřiště a volejbalového hřiště vstupují pouze vstupními brankami ve vhodné 

obuvi.  

17. Uživatelé sportovního areálu jsou povinni nahlásit správci areálu předem všechny zjištěné závady, 

ale i závady, které se staly během jejich užívání sportoviště. 

18. Poplatky za užívání sportovišť je třeba hradit správci areálu v hotovosti, dlouhodobé 

pronájmy se hradí u hospodářky školy. 

19. Uživatelé sportovního areálu jsou povinni dodržovat aktuálně platná Mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

 

 

Dne 31.03.2021       Mgr. Ludmila Eliášová 

         ředitelka školy 


