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Obecný provozní řád 

1. Provozovatelem sportovního areálu je ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 

5. 

2. Pro provoz všech sportovišť platí Obecný provozní řád, který obsahuje soubor pokynů upra-

vujících organizaci a provoz areálu, dodržování pořádku a bezpečnosti, a Organizační řád, 

který řeší specifika daných sportovišť. 

3. Obecný provozní řád je závazný pro všechny osoby a skupiny pohybující se v prostoru spor-

tovního areálu a využívající jeho zařízení a služby. 

4. Venkovní sportoviště ZŠ a MŠ Barrandov jsou: 

•  víceúčelový stadion – lehkoatletický ovál, fotbalové hřiště s umělým trávní-

kem, 

•víceúčelová hřiště pro míčové hry, 

•beach volejbal, travnatý volejbalový kurt, 

•dopravní hřiště, 

• relaxační prostor – průlezky, stolní tenis, prostor pro košíkovou. 

5. Sportoviště jsou určena: 

•k výuce a další sportovní činnosti žáků školy, 

•  ke sportovní činnosti oddílů a sportovních skupin, které mají uzavřenou 

smlouvu o využití sportovišť, 

•  ke sportovní činnosti veřejnosti na základě objednávky pronájmu sporto-

višť, 

•  ke sportovní činnosti veřejnosti v určené době a prostoru (děti mladší 

10 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let). 

6. Provozní doba pro pronájmy: 

pondělí – čtvrtek od 15 do 21 hodin, pátek od 15 do 19 hodin (prolézačky 

jsou do 17:30 určeny pouze žákům  školní družiny), 

sobota – neděle od 9 do 20 hodin. 

Pronájem lze provést prostřednictvím online systému na webové stránce http://zsbarr.is-

portsystem.cz/, emailem na adresu pronajmy@zsbarr.cz, telefonicky na tel. číslo 605 

142 243. 

7. Vstup na sportoviště je povolen pouze osobám oprávněným viz čl. 3 v místech k tomu urče-

ných a v době stanovené rozvrhem nebo smlouvou. Pracovníci školy (správce, školník) jsou 

oprávněni kontrolovat osoby pohybující se v areálu celé školy. 

8. Všechny osoby pohybující se v areálu školy mají povinnost ochraňovat majetek školy před 

poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a užívají ho pouze ke schváleným sportovním 

činnostem. 

http://zsbarr.isportsystem.cz/
http://zsbarr.isportsystem.cz/
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9. Všichni uživatelé sportovišť jsou povinni seznámit se s právními předpisy týkajícími se spor-

tovních a tělovýchovných zařízení ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. /615, Praha 5 (BOZ, PO) 

a následně je dodržovat. 

10. Zodpovědnost za sportovní skupiny 

a) dětí a žáků odpovídá ve výuce pedagog, ve školní družině vychovatel, 

b) v rámci nájmů (viz smlouva o využití sportoviště) zodpovídá trenér, resp. pověřený vedoucí, 

c) za sportovní činnost veřejnosti v určené době a prostoru zodpovídá každá osoba za sebe, za 

děti mladší 10 let doprovázející osoba starší 18 let. 

V případě úrazu jsou zodpovědné osoby uvedené v odstavci a, b, poskytnou ošetření a  

první pomoc, jsou povinni také informovat zákonné zástupce nezletilého. Za způsobený 

úraz a škodu odpovídá ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad ostatními účastníky (§ 420 

a 422 Občanský zákoník). 

11. Před zahájením sportovních aktivit je odpovědná osoba za dohled (učitel, lektor, aj.) povinen 

provést vizuální kontrolu vybavení. V případě zjištění závady na zařízení hrací plochy je tato 

osoba povinna tuto skutečnost bezodkladně nahlásit správci hřiště či jiné odpovědné osobě 

a zajistit, aby nedošlo k úrazu. 

12. Trénink v prostorách, které nejsou určeny ke sportovní činnosti, je zakázán. 

13. Materiál pro trénink a závody, herní činnosti je k dispozici u osoby pověřené školou, ta 

jej vydává a zapůjčuje za úplatu. 

14. Kromě činností, na které je vydáno písemné povolení, platí v areálu školy přísný zákaz: 

a) vstupu do areálu mimo provozní dobu, 

b) kouření, rozdělávání otevřeného ohně, 

c) konzumace alkoholických nápojů a omamných látek, 

d) vstupu osobám v podnapilém stavu, ovlivněným omamnými látkami nebo osobám, které 

pro duševní chorobu nejsou schopny ovládnout svoje jednání nebo posoudit jeho ná-

sledky, 

e) používání fyzických, chemických, příp. biologických prostředků, které by měly vliv na pro-

voz a životní prostředí, 

f) jízdy na kole, koloběžkách a jiných dopravních prostředcích mimo vymezené prostory 

dopravního hřiště, 

g) uvazování kol u plotu, vjíždění a vodění kol na umělé povrchy, 

h) přelézání plotů, zábradlí, zamčených branek, 

i) vstupu se psy a jinými zvířaty, 

j) odhazování odpadků mimo odpadkové koše, 

k) poškozování flóry v prostorách areálu, 

l) používání travnatých ploch a volných prostor v areálu jako „přírodní WC“. 
 

15. V případě nedodržení provozního řádu je vedení školy nebo jím pověřený správce sporto-
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viště, případně osoba pověřená dohledem oprávněna zrušit tréninkovou jednotku a vy-

kázat uživatele ze sportoviště bez náhrady nebo posuzovat přestupek ve spolupráci s 

Městskou policií a Policií ČR. 

 
 

Důležitá telefonní čísla 

150 Hasičský záchranný sbor 

155 Zdravotní záchranná služba 

158 Policie ČR 

156 Městská policie 

112 Jednotné tísňové  volání  

 

606 905 876       správce hřiště 

251 550 905       Městská policie, odd. Barrandov 

974 855 720       Policie ČR, odd. Barrandov 

 
V Praze 1. 9. 2021 
 
 
Mgr. Veronika Urban Volfová 
 
reditel@zsbarr.cz www.zsbarr.cz 
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