
ŘÁD ŠKOLNÍHO A VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ  

 

Zřizovatel hřiště: Město Rtyně v Podkrkonoší  

Provozovatel hřiště: Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší  

Adresa: Rtyně v Podkrkonoší, Školní 662 

Odpovědný pracovník za údržbu (správce): Jaroslav Šimek – školník 

Za provoz hřiště odpovídá: Základní škola a Základní umělecká škola 

Odpovědná osoba pro rezervaci kurtu: Simona Ilchmannová – tel.: 723 352 165 

         

Provozní doba pro školu:                                      Provozní doba pro veřejnost:         

Pondělí – pátek od 8,00 – 15, 30                             Úterý – 15. 30 – 17. 30 

                                                  Čtvrtek – 15. 30 – 17. 30 

                                              Pátek – 17.00 – 19.00 

                                               Sobota – 9.00 – 11. 00 

 

Poplatek za 1 hodinu – 50 Kč (volejbal, košíková, nohejbal, tenis). Rezervaci kurtu je 

nutno učinit 3 dny předem u p. Simony Ilchmannové.  

 

Pro organizované skupiny a spolky bude pronájem sportovišť řešen smlouvou 

uzavřenou s vedením školy.  

V období listopad – březen bude sportoviště uzavřeno.  

 
ZŠ A ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší zajišťuje:  

 

Provoz hřiště 

- Průběžnou údržbu hřišť – válcování, kropení… 

- Otevírání a zavírání hřiště – dle rezervace 

- Úklid odpadků z plochy hřiště – vysypání odpadkových košů – dle potřeby 

- Ohrabání listí a odvoz listí – dle potřeby 

- Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře 

- Poskytnutí lajnovačky s vápnem, sítí na tenis, nohejbal a volejbal 

- zajištění přístupu k WC, desinfekci 

- průběžné zametení a zapískování hřiště s umělým povrchem 

- průběžná desinfekce posilovacích strojů 

Průběžnou péči o herní prvky a mobiliář 

- Odstranění zjištěných nebo nahlášených závad. Do doby odstranění závady stanovit a vyznačit zákaz 

používání. 

- Jedenkrát týdně provádět kontrolu stavu se záznamem do předtištěného protokolu nebo knihy. 

- Odstranění zjištěných nedostatků 

- Opravy zajišťuje ZŠ a ZUŠ                                                                                                                                  

Péči o zeleň 

- Sekání a úklid trávy, spadaného listí 

Údržbu pískoviště 

- Kontrola stavu obrub pískoviště 

- Denní kontrola dle potřeby přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot) 

- 2 x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti  

- Zajištění zakrytí pískoviště                                                                                                                                  

Roční revizi herních prvků 

- Kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 

a) případná oprava 

b) likvidace – výměna za nový, vždy na základě rozhodnutí komise jmenované vedením školy 

 

ZŠ A ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší nezajišťuje:  

 

- lajnování sportoviště 

- zametání kurtů před ani po pronájmu 



 

Provozní řád sportovního areálu pro veřejnost 

 
Návštěvníci a uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat tyto pokyny: 
 
1. Hřiště jsou veřejnosti přístupná pouze v době přítomnosti osoby pověřené školou, která 

zajistí otevření a uzavření areálu v době provozní doby pro veřejnost na základě rezervace 

nebo v době zapsané ve smlouvě uzavřené mezi návštěvníkem a ZŠ a ZUŠ Rtyně 

v Podkrkonoší. 

 

2. Na hřištích je zakázáno užívání nevhodné obuvi (např. kopačky, tretry). 

 

3. V době určené pro veřejnost je nutné si hřiště předem rezervovat u p. Ilchmannové 3 dny 

předem.  

 

4. Vstup a využívání sportovního areálu je na vlastní nebezpečí, škola nenese 

odpovědnost za případný úraz či ztrátu odložených věcí. 

 

5. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu nebo prolézání sítí je 

zakázáno. 

 
6. Při užívání sportovního areálu je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se 

pokyny správce, neničit zařízení sportovního areálu, dbát na bezpečnost svou i dalších 

uživatelů  sportovního areálu. 

 

7. V prostoru sportovního areálu je přísně zakázáno: 
•      kouření  

•      jízda na kolečkových bruslích 

•      užívání alkoholických nápojů, drog a jiných omamných prostředků                       

•      jízda na kole, skateboardech a jiných motorových či nemotorových vozidlech 

•      venčení psů a jiných domácích zvířat  

•      střelba míčem proti síti z bezprostřední blízkosti   

Porušení těchto zákazů či jakýchkoliv jiných pravidel dle tohoto provozního řádu může 

být důvodem k vykázání ze sportovního areálu. 

 

8. V případě poškození zařízení je návštěvník povinen neprodleně závadu nahlásit správci 

areálu.  
 
 9. Škola má právo odmítnout zapůjčení hřiště těm osobám, které porušují ustanovení  

provozního řádu. 

 

10. Návštěvník po ukončení sportovní činnosti uvede kurt do původního stavu – zamete herní 

plochu. 

 

 

                                                                                                            Mgr. Hana Vondráčková                                                                                                                                                                  

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne: 1. 9. 2020                                                         ředitelka školy                                                           

 



 

Provozní řád sportovního areálu pro školu 

 
Žáci jsou při TV povinni dodržovat tyto pokyny: 

 

1. Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující 

její uzamčení. Zajistí také uložení cennějších předmětů (hodinky, mobilní telefony atd.). 

Na hřiště vcházejí pod vedením vyučujícího jím vybraným vchodem. 

 

2. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen v 

doprovodu vyučujícího. 

 

3. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky, sítě, 

konstrukce basketbalových košů, konstrukční prvky oplocení, atd.) a manipulovat s nimi. 

Výjimku může povolit jen vyučující. 

 

4. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. 

 

5. O lajnování hřiště, drah pro běh, napnutí sítě aj. může pedagog požádat správce - p. 

školníka, minimálně 1 den předem.  

 

6. Na hřiště je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot). 

 

7. Na hřišti je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích… 

 

8. Na hřištích je zakázáno užívání nevhodné obuvi (např. kopačky). 

 

9. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré 

nářadí, náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je 

povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí, zajistí uzamknutí vchodových dveří ke 

sportovnímu areálu.  

Provozní řád dětského hřiště a posilovacích strojů v areálu školy 

Posilovací stroje slouží výhradně žákům Základní školy a Základní umělecké školy a byly 

částečně financovány ze sběrových peněz (sběr papíru a léčivých bylin). Žáci školy posilovací 

stroje používají pouze pod dohledem dospělé osoby (zaměstnance školy). 

Posilovací stroje a hřiště s umělým povrchem nejsou z bezpečnostních a hygienických důvodů 

určeny pro veřejnost.  

Žáci se řídí ŠKOLNÍM ŘÁDEM a POUČENÍM O BEZPEČNOSTI, se kterým budou 

seznámeni třídními učiteli a učiteli TV.  

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne: 1. 9. 2020 

 

                                                                                                               Mgr. Hana Vondráčková   

                                                                                                                     ředitelka školy                                                           



 

 

 

 

 

 

 


