
Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště 

ZŠ Praha 5 Řeporyje 

 

Provoz a správa víceúčelového hřiště 

1. Provozovatelem hřiště je ZŠ Řeporyje. 

2. Hřiště je možno provozovat celoročně při příznivém počasí. Provozní doba je určena takto: 

pondělí – neděle 7 - 21 hod., v období školního roku je hřiště rezervováno od 8 – 14.30 hod. 

pro potřeby ZŠ Řeporyje. 

3. Za plynulý provoz hřiště zodpovídá provozovatelem hřiště určený správce hřiště (v případě 

jeho nepřítomnosti jiný pověřený zástupce). 

4. Rezervace na využití přijímá správce hřiště a lze je provádět: 

na pondělí až pátek od 14.30 do 21.00 a na sobotu, neděli a svátky od 9.00 do 21.00 

telefonicky na čísle 607 535 031 nebo osobně v ZŠ u správce hřiště. 

5. Pokud se objednavatel nedostaví v předem dohodnutém termínu na hřiště, po uplynutí 15 

minut od začátku rezervované doby je hřiště k dispozici žákům školy v rámci mimoškolní 

organizované sportovní činnosti, či jinému platícímu zájemci. 

6. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek a při zjištěném poškození 

sportoviště je správce oprávněn částečně, případně zcela zrušit provoz, aniž by tuto skutečnost 

musel oznamovat objednavateli. 

7. Vybíráním poplatků za provoz hřiště je pověřen správce hřiště (případně jiný zástupce 

provozovatele) dle ceníku pronájmu, který je u správce hřiště a je zveřejněn na stránkách ZŠ – 

Řeporyje http://www.zs-reporyje.cz 

8. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či 

ochranném oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci. Každý uživatel nese 

plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním. 

9. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce hřiště (případně zástupce 

provozovatele) oprávněn vykázat uživatele z hřiště bez 

nároku na náhradu nevyužitého času pronájmu. 

 

 

 

 



Povinnosti uživatelů 

1. Uživatelé jsou povinni: 

- využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům 

- dbát ochrany sportoviště a jakékoli poškození ihned hlásit 

- chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování 

- dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany 

- zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci hřiště popř. 

Policii ČR na tel. č. 158. 

2. Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní 

zařízení (sítě, sloupky, branky, oplocení apod.). 

3. Dále platí přísný zákaz: 

- odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené 

- vstup na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky ap.) 

- vstup dětem mladším 10-ti let bez doprovodu osoby starší 18-ti let 

- kouření v celém areálu hřiště a školy 

- konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog 

- vstupu podnapilým osobám 

- vstupu psů a jiných zvířat do areálu 

- svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat 

nejbližší okolí 

- jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu 

- pořádání jakýchkoli akcí v areálu bez předchozího souhlasu obce a školy 

4. Po skončení činnosti je uživatel povinen areál v pořádku uzamknout a předat klíče správci, 

pokud správce neurčí jinak. 

 

 

 



Povinnosti správce hřiště 

1. Správce hřiště je povinen: 

- vést evidenci návštěvnosti hřiště 

- platícím sportovcům umožnit využití zázemí hřiště 

- kontrolovat, zda při sportu nedošlo k poškození sportoviště či jeho zázemí 

- nedodržování provozního řádu hlásit neprodleně ředitelce ZŠ Řeporyje nebo Policii ČR na 

tel č. 158. 

Cena za užití hřiště 

Cena za užití hřiště pro veřejnost činí: 

1)  350,- Kč/hod. pro celé hřiště 

2)  180,- Kč/hod. za ½ hřiště (1 kurt) 

3)  k ceně bude připočtena částka za osvětlení ve výši 50,- Kč/hod., bude-li použito 

4) užití hřiště pro akce pořádané Městskou částí Praha-Řeporyje a Sborem dobrovolných 

hasičů Řeporyje je bezplatné. 

 

Ostatní 

1. Veškerá činnost uživatele hřiště je pouze na jeho vlastní nebezpečí. 

2. Správce ani provozovatel neručí za ztrátu příp. poškození osobních věcí uživatelů hřiště; 

uživatelé jsou povinni dohlížet si na své osobní věci, které odložili v prostorách hřiště. 

3. Správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti. 

4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a 

poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za 

způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod. 

5. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze sportoviště vykázat. 

Porušení tohoto provozního řádu víceúčelového hřiště se postihuje podle obecných předpisů v 

rámci přestupkového řízení. 

 

Správce hřiště: ZŠ – Řeporyje, Pavel Syrovátko 607 014 600 

tel:607%20014%20600


Děkujeme všem, kteří tento provozní řád dodržují! 

 

Důležitá telefonní čísla: 

Policie ČR 158 

Záchranná služba 155 

Hasičský záchranný sbor 150 

Tísňové volání/SOS 112 

 


