
 

 

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  
AREÁLU ŠKOLY A ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ 

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ, Bolza-
nova 800, 253 03 Chýně 

 
 
 
Tento provozní a návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků a 
uživatelů a je bezvýhradně závazný pro všechny. 
 
Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ, Bolzanova 800, 253 03 Chýně 
a obec Chýně, Hlavní 200, 253 03 Chýně. 
 

I. 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Hřiště je provozováno v kombinovaném režimu. Ve dnech školní docházky  od 7:00 do 8:15 hodin ote-
vřeno k průchodu dětí do ZŠ, od 8:15 do 17 hodin je hřiště uzavřeno a slouží potřebám ZŠ Chýně a haly 
Chýně. V dalším čase (viz. provozní doba) je hřiště otevřeno veřejnosti za účelem sportovního a pohy-
bového vyžití. 
 

V provozní době platí tento provozní řád. 
 
Správcem je školník ZŠ, který ve všední dny zajišťuje otevření sportoviště v ranních hodinách, aby bylo 
průchozí a zavření sportoviště ve večerních hodinách. O víkendech a prázdninách se o areál stará 
správce sportovní haly (dále jen správce).  

 
Areál školy a hřiště je monitorován kamerami se záznamem. 
 

Lékárnička je pro případ drobného zranění k dispozici u správce. 
 
 

II. 
UŽÍVÁNÍ A SPRÁVA HŘIŠTĚ 

 

1) Hřiště je volně přístupné občanům Chýně v provozní době mimo rezervované dny a hodiny. 

2) Osoby, které užívají hřiště, neplatí vstupné (vyjma dlouhodobých, i jednorázových rezervací) 

3) Hřiště je možné si pronajmout na pravidelné využívání, i na jednorázovou akci u správce 
 sportovní haly a to osobně nebo na tel. 601 594 926. Rezervace bude zanesena do 
 rezervačního systému na stránkách OÚ Chýně. 

4) Pronájmy a rezervované akce mají přednost před volným sportováním. 

5) Ředitel školy může odmítnout pronájem i rezervaci hřiště za účelem zachování dostatečného 
 časového prostoru pro volné využití neorganizovanými uživateli. 

6) Hřiště spravuje ZŠ Chýně ve spolupráci s obcí. 

7) V provozní době se o hřiště stará školník nebo správce. 

8) Správce a školník zajišťují údržbu sportovních ploch a zařízení, dohled nad dodržováním 
 tohoto  provozního řádu. 

9) Správce i školník mají právo napomínat i vyloučit uživatele hřiště, kteří porušují tento provozní 
 řád a nedbají pokynů správců. 

10) ZŠ Chýně ani Obec Chýně nenesou odpovědnost za škodu a odcizení soukromých věcí 
 návštěvníků hřiště. 



 

 

III. 
PROVOZNÍ DOBA 

 
ZŠ Chýně a Obec Chýně si vyhrazují právo změny provozní doby v případě zvláštních akcí. 
 
Zdržovat se v areálu školy a hřiště mimo provozní dobu je pro veřejnost zakázáno. 
 

Období 
Dny 
Čas 

duben – červen 
Po – Pá 

17:00 – 20:00 hod 

 
So – Ne 

10:00 – 20:00 hod 

 
červenec - srpen 

Po – Ne 
10:00 – 20:00 hod 

 
září-říjen 
Po – Pá 

17:00 – 19:00 hod 

 
So – Ne 

10:00 – 19:00 hod 

 
listopad - březen 

zavřeno* 

 
 

*V případě příznivého počasí je výjimka po dohodě s provozovatelem možná. 

 
 

IV. 
PROVOZNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE HŘIŠTĚ 

 

• V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci - uživatelé hřiště povinni 
respektovat Provozní a návštěvní řád a uposlechnout pokynů správců hřiště. 

• Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu hřiště. 

• Dětem předškolního věku je povolen vstup na hřiště a užívání vybavení hřiště pouze v doprovodu a 
pod trvalým dozorem rodičů nebo jiné odpovědné osoby starší 18 let. 

• Za bezpečnost dětí na hřišti zodpovídají jejich zákonní zástupci. 

• Vstup na hřiště a jeho použití je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele. 

• V případě nepříznivých podmínek (sníh a náledí) se areál neudržuje. 

• Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. 

• Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno. 

• Všichni uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním uživatelům 
hřiště. 

• Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozova-
teli areálu. 



 

 

 

• Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel ne-
odpovídá. 

• Úrazy i škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu – školníkovi 
(správci) a to buď osobně, nebo telefonicky na 725021458 (601 594 926) 

• Návštěvníci jsou povinni zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště. 

• Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povi-
nen si vnesené věci odnést. 

• Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. 

• Počet hráčů na hřišti může být správcem omezen s ohledem na bezpečnost a slušné chování. 

• Vstup na sportovní plochy je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez hrotů nebo ostrých hran 
(kopačky, tretry apod.). 

 
 

V AREÁLU ŠKOLY A HŘIŠTĚ JE UŽIVATELŮM ZAKÁZÁNO: 
 

• kouření a manipulace s otevřeným ohněm, skleněnými lahvemi 

• požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a toxických látek 

• vstupovat podnapilým osobám 

• nadměrným hlukem a nevhodným chováním narušovat veřejný pořádek 

• zákaz hlasité hudby a používání vulgárních výrazů 

• ježdění na motorkách, používání kolečkových bruslí a skateboardů apod. 

• vstupovat se psy a jinými zvířaty 

• používat žvýkačky 

• věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal a branky 

• ničit zeleň a venkovní inventář sportovního areálu i školy 

• přemisťování volného inventáře areálu 

• provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení 

• neoprávněně manipulovat s příslušenstvím hřiště a poškozovat vybavení hřiště samotné, školní bu-
dovu včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení 

• vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít 

• vnášet neskladné či objemné předměty 

• vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky 

• házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu 

• pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probí-
hající sportovní akce bez povolení provozovatele a návštěvníků hřiště 

• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a znečišťovat okolí hřiště 

• využívat hřiště ke komerčním účelům 

• vylepování jakýchkoli reklamních a propagačních tiskovin 
 

V. 
VŠEOBECNÉ POKYNY 

 

Tento provozní a návštěvní řád je pro všechny návštěvníky závazný a nabývá platnosti dnem vyhlášení. 
Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bez-
pečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště. 
 

V případě nerespektování tohoto řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušova-
tele z areálu. 

 
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. 



 

 

 

Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují jiné návštěvníky,  
mohou ostatní občané přivolat správce hřiště nebo policii. 

 
Důležitá telefonní čísla: 

 
Evropské číslo tísňového volání 

112 
Záchranná služba 

155 
Policie 

158 
Městská policie 

156 
Hasiči 

150 
 
Policie Chýně     725 725 156 
Správce hřiště - školník                  725 021 458 
Správce sportovní haly    601 594 926 
Ředitel ZŠ Chýně    603 276 773 
 
Tento provozní a návštěvní řád vydává Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - zá-
pad, Bolzanova 800, 253 03 Chýně. 
 
Tento provozní a návštěvní řád je platný od 1. 10. 2020. 
               Mgr. Jaroslav Novák 
                                ředitel ZŠ a MŠ Chýně 


