
 

Řád  školního  hřiště při ZŠ Špitálská 789, Praha 9 
 

Provozní doba, časový rozvrh hřiště a podmínky pronájmu stanoví ředitel školy. Uživatelé 

hřiště jsou povinni se držet pokynů ředitele školy, správce hřiště, učitelů a ustanovení tohoto 

řádu. 

V době od 15:00 do 19:00 hod., ve dnech školního volna a o víkendech je správou 

školního hřiště  pověřena firma: Kutil gym box club fitness, IČO: 22 60 76 50 

 (kontakt: Ondřej Běhálek, tel. č. 774 991 032) 

 

Provozní doba:          Letní provoz (duben – říjen) denně, dle časového rozvrhu 

Zimní provoz (listopad – březen)   hřiště uzavřeno 

  

Časový rozvrh využití hřiště: 

všední dny:      od 8:00 hod.  do 15:30 hod.               výuka školy, školní družina 

                (hřiště pro volnočasové aktivity) uzavřeno) 

 

od 15:30 hod.  do 19:00 hod.             žáci ZŠ Špitálská 789 

                                                                       (volnočasové aktivity)         

              

Víkendy, dny školního volna: od 9:00 do 12:00 hod.  žáci ZŠ Špitálská 789 

                                                   od 13:00 do 19:00 hod.      (volnočasové aktivity)           

 

Mimo vyhrazené hodiny je vstup do sportovního areálu zakázán  

(Po dobu nepříznivého počasí bude hřiště zavřeno) 
______________________________________________________________ 

 

1. Všichni uživatelé školního hřiště jsou povinni se řídit pokyny správce hřiště, ředitele školy 

či pedagogů školy, kteří jsou oprávněni při nedodržování pokynů, ničení hřiště nebo při 

nevhodném chování uživatele z areálu hřiště vykázat. 

2. Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi.  

3. V areálu hřiště je zakázáno:     

- kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho druhu 

- ničit zařízení hřiště včetně oplocení  

- vjíždět na kole a koloběžce, u kolečkových bruslí a skateboardu  

- provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů 

- vodit a venčit psy 

- znečišťovat prostor hřiště, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.  

4. Hřiště je ve volném čase využíváno zejména žáky ZŠ Špitálská 789, Praha 9. 

5. Uživatel je povinen chovat se v prostoru hřiště tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních. 

6. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na školním hřišti na vlastní nebezpečí. 

7. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště. 

Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu 

v celé výši uhradit. 

8. Škola, ani správce neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru 

školního hřiště, ani za případné újmy na zdraví. 

 

Správce hřiště:  ________________________ 

 

Ředitel školy:   ________________________ 


