Otevření hřiště u ZŠ Školní nám. pro veřejnost
Rada města schválila od 17.8.2020 základní pravidla pro otevření hřiště u ZŠ Školní nám. pro
veřejnost. se nachází v areálu Základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628 (dále jen
„hřiště“). Z nich vyjímáme:
• Pro školy a školní družiny, zřizované městem Sezimovo Ústí, je hřiště k dispozici ve dnech
školního vyučování do 16:00 hod. bezúplatně.
• Každá škola, zřizovaná městem Sezimovo Ústí, si může bezúplatně zarezervovat hřiště
(popř. část sportoviště) i v jiný čas.
• Rezervovat a pronajmout si hřiště za úplatu mohou i další subjekty, zejména sportovní
kluby se sídlem v Sezimově Ústí a fyzické osoby s trvalým pobytem v Sezimově Ústí.
• Užívání hřiště veřejností, mimo rezervace, je bezúplatné.
• Základní provozní hodiny hřiště pro veřejnost:
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• Obsazenost hřiště a rezervace spravuje škola.
• Hřiště otevírá a zavírá školou určený správce.
Obecná pravidla provozu hřiště
• Na sportovní plochu lze vstoupit pouze ve sportovní obuvi bez špuntů, hřebů a podpatků.
• Hřiště lze využít na tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, malý fotbal, házenou,
floorbal, atletické disciplíny.
• Během sezóny jsou na hřišti usazeny kůly na upevnění sítí na volejbal, nohejbal apod. Na
hřišti jsou usazeny branky, které jsou zabezpečeny závažím proti převrhnutí. Nikdo nesmí
s kůly ani brankami manipulovat.
• Je zakázáno:
- vstupovat mimo vyhrazený prostor hřiště – areál hřiště končí valem, oddělujícím školní
zahradu;
- vstupovat na hřiště mimo provozní dobu, při dešti, sněhu, náledí, v podnapilém stavu a
se zvířaty;
- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a sladké nápoje, užívat omamné látky,
manipulovat s ohněm, zbraněmi a zábavnou pyrotechnikou;

- poškozovat a znečišťovat zařízení hřiště a užívat zařízení a nářadí se zjevným
poškozením;
- pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry – lze využívat jen na
dráze), kopačkách se špunty;
- manipulovat s ostrými předměty, jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových
bruslích apod.;
- odhazovat odpadky a žvýkačky na hrací plochu a mimo místa k tomu určená;
- úmyslné, prudké odrážení míče o plot a hrazení z bezprostřední blízkosti;
- ohrožovat zdraví jiných uživatelů a obtěžovat lidi v nejbližším okolí.
• Toalety jsou určeny pouze pro školy a nájemce s rezervací, nikoli pro veřejnost.
• Kontakt pro informace a rezervace: Tel.: 381 275 188, e-mail: info@zs2su.cz

