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Organizační řád sportovního areálu 

Všeobecné pokyny pro používání venkovních sportovních ploch 

 

1. Osoby využívající venkovní sportoviště (fotbalisté, veřejnost, florbalisté, aj.) 

vstupují do areálu pouze boční brankou u nafukovací haly.  

2. Všichni návštěvníci se chovají slušně. Sportovci ani trenéři (lektoři) nepoužívají 

vulgarismy a neobtěžují svým chováním ostatní sportovce. 

3. V případě pronájmu šaten a sociálního zařízení v prostorách školy pronájemci 

používají vedlejší vchod do tělocvičen dle uzavřené smlouvy.  

4. Nástup do šaten je povolen 10 minut před zahájením hodiny, k opuštění ša-

ten musí dojít nejpozději 10 minut po ukončení hodiny. 

V prostoru šaten je zakázán pohyb v tretrách, kopačkách.  

V šatnách je zakázáno odkládat cenné věci! 

5. Po příchodu do areálu je lektor povinen ohlásit skupinu u správce hřiště, tak-

též jednotlivci ze sportující veřejnosti, popřípadě správci uhradit jednorázové 

vstupné. 

6. Na všechny plochy se vstupuje v odpovídající a čisté sportovní obuvi a 

s vhodným sportovním vybavením. 

7. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen udržovat čistotu a odpadky od-

kládat výhradně do odpadkových košů. Za úklid odpadků skupiny sportovců 

(plastové láhve, kapesníky, omotávky, tejpy, aj.) je zodpovědný učitel (po výuce), 

trenér, lektor nebo zodpovědná osoba uvedená v nájemní smlouvě.  

Za vyprázdnění odpadkových košů zaměstnanec školy. 

8. Úklid a údržbu sportovních povrchů pravidelně provádějí proškolení zaměst-

nanci školy či odborná firma. 

9. Na umělých površích je přísný zákaz pohybu na kolečkových bruslích, ko-

lech, koloběžkách a jiných dopravních prostředcích. Je zakázáno uvazovat 

kola k plotům a vnášet je na umělé povrchy. 

10. Veškeré závady sportovci i návštěvníci ihned nahlásí správci hřiště. 

 

Víceúčelové hřiště zahrnuje 

 atletickou čtyř dráhu, 300 m – PUR povrch Conipur SP, 

 dálkařský sektor pro skok daleký a trojskok, 

 koulařský sektor,  

 sektor pro hod kriketovým míčkem, 

 sektor pro skok vysoký, 

 fotbalové hřiště 45 x 90 m (certifikace FAČR, umělá tráva třetí generace Master 

60/180), 
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 2 fotbalové branky 7,3x2,4m, 4 branky 5x2m (lehké hliníkové), 

 osvětlení v intenzitě (200 nebo 400 luxů), 

 sklad vybavení, 

 dlážděný chodník, lavičky, travnatá plocha, 

 relaxační prostor – průlezky, 2 betonové pingpongové stoly s kovovou síťkou, 

košíková, 

 2 kurty s umělým povrchems osvětlením pro tenis nebo malou kopanou, 

 dopravní hřiště. 

 

Pokyny pro umělou trávu třetí generace (kopaná) 

1. Umělý povrch je určen pro sportovní účely – kopaná, frisbee, softbal. V rámci 

atletické přípravy lze tento povrch využít pro rozcvičování a vyklusávání. 

2. Vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi - kopačky. (Je zakázáný vstup 

v nesportovní obuvi  - podpatky, kozačky, aj.) 

3. Malé branky na ploše musí být vždy jištěny proti převrácení (závaží). Bez 

toho nelze zahájit činnost. 

4. Pro pitný režim sportovců na umělém trávníku je dovolena pouze čistá voda 

(minerálka). Na umělém trávníku je zakázána konzumace jídel, žvýkací 

gumy, tabáku a slazených nápojů. (Slazené barvené nápoje zanechávají těžko 

odstranitelné skvrny.) 

5. V případě znečištění se povrch nesmí čistit žádnými čisticími prostředky, ale 

pouze vodou. 

6. Vjezd na povrch je povolen pouze technice tomu určené (drobná mechanizace 

do 1,5 tuny na nápravu). 

 

Pokyny pro užívání umělého povrchu (atletická dráha, hřiště) 

1. Umělý povrch je určen pro sportovní účely – atletika, míčové hry, tenis. 

2. Vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi – hladká podrážka bez ostrých hran, 

popřípadě tretry (atletika). 

3. Na umělém povrchu je zakázána konzumace jídel, žvýkací gumy, tabáku a 

slazených nápojů. (Slazené barvené nápoje zanechávají těžko odstranitelné 

skvrny). 

4. V případě znečištění se povrch nesmí čistit žádnými čisticími prostředky, ale 

pouze vodou. 

5. Vjezd na povrch je povolen pouze technice tomu určené (drobná mechanizace 

do 1,5 tuny na nápravu). 
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Pokyny pro užívání kurtu (beach volejbal, antukový kurt) 

1. Návštěvník se chová tak, aby neohrozil bezpečnost svou či dalších osob. 

2. Dbá pokynů určených zaměstnanců školy. 

3. Návštěvník je po povinen po ukončení hry dát kurt do původního stavu (uhra-

bat, zamést, aj.)a vrátit zapůjčené náčiní. 

 

Pokyny pro užívání relaxačního prostoru (průlezky, stolní tenis, košíková) 

1. Návštěvník se chová tak, aby neohrozil bezpečnost dalších osob. 

2. Dbá pokynů určených zaměstnanců školy. 

3. Dítě do 10 let může průlezky používat pouze pod dohledem osoby starší 18 let. 

4. Návštěvník je po povinen po ukončení hry vrátit zapůjčené náčiní. 

 

 

Pokyny pro užívání dopravního hřiště 

1. Dopravní hřiště je v dopoledních a odpoledních hodinách určeno pro dopravní 

výuku mateřských a základních škol Prahy 5. 

2. Pro veřejnost je otevřeno od 15 do 21 hodin (při sněhu a dešti uzavřeno). 

3. Vstup pro veřejnost pouze boční brankou u nafukovací haly. Zákaz jízdy na 

kole, koloběžkách, tříkolkách, bruslích, aj. v celém sportovním areálu. 

Z bezpečnostních důvodů se musí vést dopravní prostředek vedle sebe.  

4. Návštěvník dbá pokynů určených zaměstnanců školy.  

5. Návštěvník se chová tak, aby neohrozil bezpečnost svou či dalších osob. 

6. Dítě do 10 let může dopravní hřiště používat pouze pod dohledem osoby starší 

18 let. 

 

V Praze 30. 8. 2016 

Mgr. Jana Fričová      Miroslav Karmazín 

ředitelka školy      správce hřiště:     

tel. 251816720      tel. 606 905 876 


