
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
 

Provozní řád školního hřiště 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1) Školním hřištěm (dále jen „hřiště) se rozumí pozemky parc. č. 283 ostatní 
plocha a parc. č. 285 ostatní plocha, oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava.  

2) Hřiště je prioritně využíváno pro potřeby výuky tělesné výchovy a dalších 
předmětů žáků Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 (dále jen 
„gymnázium“). Volné kapacity mohou být nabídnuty k pronájmu dle podmínek 
vymezených v odstavcích I., III. a IV. tohoto provozního řádu.   

3) Sportovní aktivity lze provádět jen na sportovištích k tomu určených. Ostatní 
aktivity (např. hudební produkce) a sportovní aktivity prováděné mimo místo k 
tomu určenému nejsou bez písemného souhlasu gymnázia povoleny. 

4) Pojmem „uživatel“ se rozumí každá osoba (sportovec i jeho doprovod), která 
má oprávnění k přístupu na hřiště. 

 
 

II. Využívání sportovišť v průběhu výuky a ve volných hodinách 
 

1) Žáci gymnázia se smí zdržovat a sportovat v areálu hřiště pouze v přítomnosti 
vyučujícího.  

2) Vyučující tělesné výchovy seznámí na začátku školního roku žáky se 
zásadami bezpečnosti a chování na hřišti a s tímto provozním řádem.  

3) Akce organizované školou se řídí Školním řádem gymnázia a dalšími vnitřními 
směrnicemi gymnázia. 

4) Časové využívání prostor hřiště pro potřeby výuky je dáno rozvrhem hodin, 
týdenním plánem gymnázia a rozpisem sportovních soutěží pořádaných pro 
žáky gymnázia.  

5) Žáci gymnázia smí také používat areál hřiště ve volných hodinách, a to pouze 
v přítomnosti pedagogického dozoru.  

6) Rozsah dozorů a pokyny pro využívání hřiště ve volných hodinách jsou 
umístěny na nástěnce ve vestibulu školy. Žáci jsou povinni se těmito pokyny 
řídit.  

7) V nepřítomnosti pedagogického dozoru je žákům vstup na hřiště ve volných 
hodinách zakázán.  

 
III. Využívání sportovišť mimo výuku 

 
1) Využívání školního hřiště veřejností je možné jen se souhlasem provozovatele 

(tj. gymnázia nebo jeho smluvního partnera).  
2) Uživatel odpovídá za dodržování všech zákonných nařízení a předpisů 

ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických nařízení a 
dalších obecně platných zákonných předpisů (především předpisů BOZP a 
předpisů PO). Uživatel odpovídá za případné sankce uložené příslušnými 
orgány státní správy za jejich porušování. 



3) Uživatel odpovídá za veškeré škody vzniklé zničením, poškozením nebo 
ztrátou věcí všem osobám, které jsou v prostorách hřiště přítomny 
v souvislosti s činností uživatele. 

4) Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou 
v prostorách hřiště přítomny v souvislosti s činností uživatele. 

5) Uživatel je povinen předat užívané sportoviště a zařízení hřiště 
v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému 
opotřebení za dobu užívání. 

6) Uživatel nemá právo samostatně manipulovat se zařízením a s technickým 
vybavením školního hřiště bez souhlasu gymnázia nebo osoby gymnáziem 
k tomuto pověřené.  

7) Gymnázium má právo pozastavit nájem sportoviště na nezbytně nutnou dobu 
z organizačních nebo technických důvodů. Takové přerušení oznámí 
gymnázium smluvní straně předem. Uživateli tak nevzniká právo nárokovat po 
gymnáziu uhrazení způsobené škody. 

8) Gymnázium má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o pronájmu hřiště, 
pokud uživatel hrubě nebo opakovaně poruší ustanovení tohoto provozního 
řádu. Uživateli tak nevzniká právo nárokovat po gymnáziu uhrazení 
způsobené škody.    

9) Uživatel má povolen přístup jen na určené sportoviště. Gymnázium mu 
umožní přístup na sportoviště. Uživatel se nesmí zdržovat na jiném sportovišti, 
ani v jiných prostorách areálu gymnázia. 

10) Uživatelé mladší 15 let smí být na hřišti pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 
11) Uživatel nemá právo pořádat na hřišti hromadné akce. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
1) Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele.  
2) Uživatelé mohou mít ve smlouvě s gymnáziem další specifická ujednání 

vztahující se k provozu hřiště.  
3) Uživatel sportoviště (nebo žák gymnázia) je povinen neprodleně nahlásit 

gymnáziu (nebo vyučujícímu) zjištěné závady a škody na zařízení sportovišť. 
4) V celém areálu hřiště je přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a 

drog a jiného chování neslučitelného s posláním gymnázia jako výchovně-
vzdělávací instituce. 

5) V areálu hřiště platí zákaz vodění psů a jiných zvířat, vjezdu všech vozidel a 
rozdělávání ohně vnášení skleněných lahví. 

6) Vstup na hřiště je zakázán všem osobám pod vlivem alkoholu nebo jiné drogy, 
osobám nemocným, osobám, které by mohly narušit pořádek, bezpečnost a 
hygienu na sportovištích. 

7) Svým vstupem na školní hřiště vyjadřuje uživatel souhlas s podmínkami 
ustanovenými tímto provozním řádem. 

 
 
     V Ostravě dne: 1. 9. 2021 
 
 
.                                                                                    Mgr. Jan Netolička 
                                                                                          ředitel školy 


