
 

Provozní řád velkého školního hřiště s povrchem Playrite 
 
 
I.    VYUŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ 
 
• Školní hřiště je určeno k provozování školní tělesné výchovy Gymnázia Sušice a k organizovaným 

mimoškolním aktivitám. 
• V době mimo školní vyučování může hřiště využívat skupina, jejíž zástupce uzavře písemnou 

dohodu o pronájmu s ředitelem školy. Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas, pravidla 
provozu hřiště, bezpečnosti a ochrany majetku (viz níže). Zástupci bude zapůjčen klíč od branky 
hřiště. 

 
 
II.  PROVOZ HŘIŠTĚ 
 
• Hřiště s plastovým povrchem vybudované v r. 2022 je určeno především pro provozování fotbalu, 

softbalu, basketbalu, házené, volejbalu a tenisu. Jiné hry a kondiční cvičení jen se svolením 
provozovatele. 

• Odemčení před a uzamčení branky po skončení činnosti zajišťuje uživatel. 
• Vstup na hřiště je povolen pouze brankou. Zákázáno přelézat ploty a podlézat sítě! 
• Provoz hřiště v mimoškolní době: ve dnech vyučování 15.15 – 19.00 hod., ve dnech školního 

volna 9.00 – 19.00 hod. 
 
 
III. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANA MAJETKU 
 
• V areálu školního hřiště je zakázáno: 
a) vstupovat v nevhodné obuvi – kopačky s kovovými hroty, gumovými a plastovými výstupky,  
znečistěná obuv apod. 
b) používat sportovní nářadí, které by mohlo poškodit jakékoliv zařízení hřiště. 
b) odhazovat odpadky, žvýkačky, konzumovat jídla, slazené a alkoholické nápoje, kouřit 
c) vodit psy a jiná zvířata 
d) jezdit na kole, koloběžce, skateboardech 
e) lézt po konstrukcích, hrazení, sítích a zavěšovat se na zařízení koše 
f) jakýmkoliv způsobem poškozovat plochu, např. značit lajny pro jiné sporty (lepenky, spreje) 
g) narušovat veřejný pořádek hlukem – příliš hlasitá reprodukovaná hudba 
• Každý uživatel nese odpovědnost za způsobené škody na zařízeních sportovního hřiště – je tedy 

povinen škodu uhradit. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení je 
uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit vedení školy. 

• Provozovatel neodpovídá za zdraví a ztrátu věcí uživatelů mimoškolních aktivit – zodpovědnost nese 
zástupce – trenér, vedoucí kroužku. 

• Provozovatel má právo při nedodržení zásad bezpečnosti a ochrany majetku ze strany uživatelů 
okamžitě ukončit jejich činnost. 

 
Sušice 1. 9. 2022 
 
Za Gymnázium Sušice:  Mgr. Ivan Kratochvíl, v.r. 
     Ředitel školy 


