
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ GYMNÁZIA 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Provozovatel:  Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy 

Správce hřiště:  p. Pavel Homolka 

Provozní doba:  prosinec-březen dle domluvy 

  duben-červen   16-21 h 

  červenec-srpen  dle domluvy 

  září-listopad   16-21 h 

  Požadavky mimo pracovní dobu je nutno domluvit. 

 

Provozní podmínky: 

1. Každý zájemce se předem objedná telefonicky (602 359 729) na přesný datum a hodinu a 

zároveň oznámí druh sportovní hry. Požadavky na víkend je lépe objednat alespoň týden 

předem. Je-li hřiště volné, je možné jej využít po dohodě se správcem. Předem objednaný 

uživatel má vždy přednostní právo pro obsazení hřiště. 

2. Žáci mohou hřiště využívat za zvýhodněnou cenu, veřejnost může hřiště využívat za stanovený 

poplatek. 

3. Hřiště slouží ke sportovním účelům. 

4. Pro pohyb na hřišti se musí používat sportovní obuv, ne však atletické tretry nebo kopačky. 

Dovoleny jsou pouze speciální kopačky na umělou trávu (turfy). Je zakázáno jezdit na hřišti na 

kole.  

5. Je zakázáno lézt na konstrukce košů, na branky, zavěšovat se na obroučky košů a na obvodové 

sítě. 

6. Je zakázáno smýkat po povrchu těžké předměty, manipulovat se silnými chemikáliemi, 

s otevřeným ohněm nebo jiným způsobem ničit hřiště. Závažnější škody uživatel uhradí 

příslušnou částkou.  

7. Uživatel musí dodržovat čistotu, odpadky házet do odpadkového koše a po skončení sportovní 

činnosti vždy hřiště uklidit.  

8. K hřišti přísluší šatna přidělená správcem, za odložené věci provozovatel neručí. WC a sprchy 

jsou k dispozici v prostoru šaten. 

9. V celém areálu je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné drogy. 

10. Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata. 

11. Provozovatel neručí za případná zranění, užívání hřiště je pouze na vlastní nebezpečí.  

12. Správce zajišťuje přístup na hřiště, vydává potřebné vybavení (sloupy, sítě…) a kontroluje 

dodržování provozního řádu.  

V případě, že uživatel nedodrží provozní řád, nebude mu umožněn další přístup. 

 



Důležitá telefonní čísla:  požární útvar 150 

    záchranná služba 155 

    policie   158 

    městská policie  156  

    sekretariát školy 376 313 092 

    správce   602 359 729 

 

 

Schválil: Mgr. Václav Vogeltanz    Zodpovídá: Pavel Homolka 

        ředitel školy  

 

 

V Klatovech, dne 01.08.2019     

        Mgr. Václav Vogeltanz 

     


