Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
Škola podporující zdraví
telefon: 376 313 353

e-mail: zscapkova@investtel.cz

IČO: 70825912

Provozní řád
sportovního areálu ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126
Č. j.: 459/2019
Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2019

Část I
Základní ustanovení
Čl. 1
1. Provozní řád sportovního areálu (dále jen provozní řád) je vydáván provozovatelem Základní školou Klatovy, Čapkova ul. 126.
2. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků, včetně
jejich práv a povinností ve vztahu k tomuto zařízení.
3. Užívání prostorů sportovního areálu podléhá vnitřním řádům základní školy a je
nezbytné při něm dbát zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny.
Čl. 2
1. Sportovní areál je určen zejména pro výuku základní a zájmové tělesné výchovy žáků
ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126, pro zájmovou sportovní činnost sportovních oddílů a
k pořádání sportovních soutěží, popř. jiných akcí.
Čl. 3
1. Sportovní areál se skládá ze
a. sportovní haly, kterou tvoří: sportovní sál, nářaďovna, šatny se sprchami a
sociální zařízení pro žáky, sportovce, cvičitele a rozhodčí, místnost správce
spojená s ošetřovnou, provozní a technické prostory, ovládací prvky ozvučení,
časomíra, sklopné basketbalové koše.
b. tribuny sportovní haly se samostatným vstupem,
c. venkovního sportovního hřiště, které tvoří víceúčelové hřiště (tenis, volejbal,
nohejbal, basketbal, malá kopaná), běžecká rovinka, sektor pro vrh koulí, skok
vysoký a skok daleký, sociální zařízení se sprchami.
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Podrobná specifikace je uvedena v technické dokumentaci uložené v sekretariátu
základní školy.

Část II
Provozní pravidla užívání prostor sportovního areálu
Čl. 1
Všeobecná pravidla
1. Časové využívání prostorů sportovního areálu je dáno rozvrhem využití sálu sportovní
haly. Požadavky na celoroční pořádání tréninků a turnajů sportovních oddílů se
předkládají do 15. července daného kalendářního roku. Ostatní požadavky
(soustředění, jednorázové akce) lze předkládat průběžně.
2. Požadavky na rozvrh předkládají oprávnění uživatelé (zástupci sportovních oddílů,
vedoucí sportovních kroužků, …).
3. Rozvrh sestavuje a předkládá oprávněným zástupcům uživatelů ke schválení pověřený
pracovník základní školy. Tvorba rozvrhu se řídí následujícími postupy:
a. prioritně je zajišťována základní a zájmová tělesná výchova žáků ZŠ Klatovy,
Čapkova ul.,
b. umožnění vybraných hodin základní tělesné výchovy žákům ZŠ Klatovy,
Hálkova ul.,
c. následují tréninky, turnaje, soustředění a výcvikové campy klatovských
sportovních oddílů s ohledem na typ sportovní aktivity a maximální využití
sportovních ploch,
d. sportovní aktivity (soustředění a výcvikové campy) mimoklatovských
sportovních oddílů a družstev,
e. pravidelná zájmová a sportovní činnost jednotlivců a skupin,
f. jednorázové sportovní a jiné akce, které nesmí negativně omezovat předchozí
aktivity nebo poškozovat zařízení sportovního areálu.
4. Volné kapacity mohou být provozovatelem nabídnuty k dalším akcím, které musí být
garantovány jednorázovými nebo krátkodobými smlouvami, které na návrh
pověřeného pracovníka základní školy uzavírá provozovatel. Rozvrh všech akcí a
aktivit se rozepisuje na školní rok, rozpis aktuálního měsíce je umístěn na webových
stránkách školy.
5. Vstup do prostorů sportovní haly a venkovního sportovního hřiště je dovolen žákům,
učitelům, cvičitelům, trenérům a sportovcům pouze v době jejich rozvrhových akcí.
Žákům je povolen vstup pouze za přítomnosti učitele. Ostatním sportovcům je vstup
povolen pouze v přítomnosti určeného trenéra nebo cvičitele. Ostatní návštěvy je
nutné ohlásit u vstupu správci sportovního areálu.
6. V celém komplexu sportovního areálu platí zákaz kouření a vstupu se psy a jinými
zvířaty.
7. V prostorách sportovní haly, tribuny a venkovního sportovního hřiště platí zákaz
konzumace alkoholických nápojů a užívání návykových látek.
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8. V prostorách sportovního areálu je přísný zákaz odkládání jízdních kol, koloběžek a
jiných dopravních prostředků. Uživatelům jsou k dispozici odstavná místa na
venkovním sportovním hřišti pro umístění těchto prostředků.
9. Do sportovní haly je návštěvníkům zakázán vstup bez přezutí nebo návleků.
10. Každý uživatel a návštěvník sportovního areálu odpovídá za dodržování
bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů včetně případných sankcí
uložených za jejich porušení příslušnými orgány.
11. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou
věcí osob, které jsou v prostorách sportovního areálu přítomny v souvislosti s činností
uživatele.
12. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě osob, které jsou v prostorách
sportovního areálu přítomny v souvislosti s činností uživatele.
13. Uživatel odpovídá za škody způsobené na zařízení pronajatých prostor s výjimkou
nahodilých škod, kterým nemohl s vynaložením veškerého úsilí zamezit. Je povinen
předat všechny užívané prostory, zařízení a vybavení v odpovídajícím stavu, ve
kterém je převzal, správci sportovního areálu.

Čl. 2
Pravidla pro využívání sportovních ploch a sportovního vybavení
1. Za veškerou činnost na sportovních plochách odpovídá vyučující, cvičitel nebo trenér.
Bez přítomnosti vyučujícího, cvičitele nebo trenéra není možné začít s výukou nebo
tréninkem.
2. Vstup do sportovního sálu a na přilehlou spojovací chodbu je možný výhradně v čisté
sálové obuvi, která nezanechává na sportovní podlaze žádné viditelné stopy.
Vyučující, cvičitel a trenér je povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto
nařízení dodržováno, a je povinen vyvodit z nedodržení přísné postihy.
3. Správce sportovního areálu nebo jiný zástupce provozovatele mohou prostřednictvím
vyučujícího, cvičitele nebo trenéra provést kdykoli kontrolu výše uvedeného nařízení a
jeho porušení potrestat vykázáním příslušné osoby ze sportovní haly.
4. Při sportovních utkáních je za dodržování nařízení odst. 2 části II/2 odpovědný hlavní
pořadatel, a to i za družstvo hostů.
5. Na hracích plochách je zakázáno konzumovat jakékoli potraviny a nápoje. Nápoje pro
občerstvení hráčů je povoleno konzumovat pouze na vymezených místech střídaček.
Tyto nápoje musí být výhradně ve speciálních pevně uzavíratelných lahvích,
zabezpečené proti vylití. Veškerá příprava nápojů musí být provedena mimo hrací
plochy. Uživatelem ustanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého úklidu
i při rozlití minimálního množství tekutiny na sportovních plochách.
6. Bez souhlasu správce sportovního areálu nelze jakkoliv upravovat trvalé vymezení
hracích ploch („lajnování“), lepit značky apod.
7. Je zakázáno bez předchozí domluvy s cvičitelem, trenérem nebo organizátorem
sportovního turnaje vnášet do sportovního areálu předměty, které nepatří do jeho
inventáře.
8. S technickým vybavením na hrací ploše (spouštění a zdvihání košů, osvětlení,
ozvučení, větrání, vytápění apod.) může manipulovat pouze správce sportovního
areálu nebo určené proškolené osoby.
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9. Veškeré zařízení sportovního areálu je dovoleno používat pouze k účelům, k jakým je
určeno. Je zakázáno manipulovat se strojním a technologickým vybavením,
přemisťovat věcné prostředky požární ochrany a poškozovat je.
10. Sportovní vybavení, které je pevnou součástí sportovního areálu mohou využívat
všichni účastníci sportovních akcí.
11. Sportovní vybavení pro sportovní halu je umístěno v nářaďovně a skříních spojovací
chodby, vybavení pro venkovní hřiště ve skladovacím prostoru na pozemku
venkovního hřiště. Vstup do prostoru nářaďovny a skladovacího prostoru venkovního
hřiště je možný pouze se souhlasem vyučujících, cvičitelů nebo trenérů, kteří
odpovídají za pořádek v těchto prostorách v době jejich akcí a za úklid cvičebního
nářadí a pomůcek v plném počtu na původní místo. Klíče skladovacího prostoru
venkovního hřiště a sociálního zařízení si vyučující, cvičitelé a trenéři vyzvedávají u
správce sportovního areálu.
12. V případě umísťování sloupků na volejbal a tenis, rozmisťování laviček a sportovního
nářadí, přemísťování fotbalových branek apod. na venkovním hřišti je nutná důsledná
bezpečnostní kontrola vyučujících, cvičitelů a trenérů, v případě zájmové a sportovní
činnosti jednotlivců a skupin dohoda o jejich bezpečné instalaci se správcem
sportovního areálu.
13. Drobné sportovní náčiní (míče, švihadla, stopky apod.) používá každý sportovní oddíl
vlastní. Pro jejich umístění slouží skříně spojovací chodby sportovní haly. Výjimky
určuje správce sportovního areálu na základě rozhodnutí provozovatele.
14. Všechny nouzové východy sportovní haly budou využívány pouze v situacích k tomu
zákonem určených. Za toto zodpovídá vyučující, cvičitel nebo trenér. V případě
využití haly pro potřeby zájmové a sportovní činnosti jednotlivců a skupin je za toto
zodpovědný přítomný správce.
15. Na venkovním sportovním hřišti platí zákaz
a. odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak areál znečišťovat,
b. odhazovat a lepit žvýkačky,
c. vstupovat na cvičební plochy v nevhodné nebo znečištěné obuvi (kopačky,
tretry apod.),
d. vnášet a manipulovat s ostrými předměty, střelnými zbraněmi či jinak
nebezpečnými předměty a látkami ohrožujícími zdraví a bezpečnost,
e. vjíždět na cvičební plochy na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách,
kolečkových bruslích, skateboardech, s dětskými kočárky a na dětských
odrážedlech,
f. přemisťovat pevná a mobilní zařízení mimo stanovená místa,
g. lézt na konstrukce basketbalových košů, zavěšovat se na jejich obroučky a
obvodové sítě, lézt na branky a zábradlí
h. rozdělávat oheň a manipulovat s ním, tábořit,
i. poškozovat stromy, keře a ostatní zeleň,
j. házet nebo kopat míče do budovy sportovní haly nebo ostatních budov,
k. vstupovat (mimo tréninku skoku dalekého) do doskočiště a roznášet písek po
areálu,
l. narušovat veřejný pořádek (např. nadměrným hlukem),
m. vstupu podnapilých osob.
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16. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti na venkovním hřišti je povoleno
vstupovat na cvičební plochy pouze hrajícím osobám. Divákům je povoleno tréninky a
turnaje sledovat z prostoru zámkové dlažby.

Čl. 3
Provozní a bezpečnostní pravidla při výuce žáků základní školy
1. V průběhu dopolední výuky žáci přicházejí ze školy do sportovního areálu a odcházejí
ze sportovního areálu do školy pod dohledem pedagogického pracovníka.
2. Žáci vstupují do prostorů sportovního areálu pouze pod dohledem vyučujícího.
3. Vyučující zkontroluje před příchodem žáků sportovní sál či venkovní hřiště, případné
poškození nebo závadu ihned hlásí správci sportovního areálu.
4. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku
hodiny tělesné výchovy, popř. okamžitě při jejich vzniku.
5. Žáci, kteří v hodině necvičí, předloží vyučujícímu na začátku hodiny písemné
omluvení.
6. Žáci cvičí ve cvičebním úboru a předepsané obuvi podle odst. 2 části II/2.
7. Žáci nesmí mít při cvičení na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly
být zdrojem úrazu. Ukládají je na místo určené vyučujícím.
8. Vyučující před začátkem každé hodiny zkontroluje cvičební úbor a obuv žáků, zda
žáci nemají z bezpečnostního hlediska nepovolené předměty.
9. Vyučující před každým cvičením zkontroluje příslušné nářadí, případné poškození
nebo závadu ihned hlásí správci sportovního areálu.
10. Žáci provádějí na cvičebních plochách jen úkony stanovené vyučujícím. Dodržují
přesně způsoby a postupy cvičení zadané vyučujícím.
11. Žáci se při cvičení chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví spolužáků.
12. Žáci se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel a pokynů pedagogických
pracovníků a zaměstnanců školy.
13. Žáci nesmějí opustit cvičební prostor bez povolení vyučujícího, hlásí též návrat do
cvičebního prostoru (např. po použití WC).
14. Žáci zacházejí šetrně se cvičebním nářadím a náčiním a dalším zařízením sportovního
areálu. Pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost žáků, oznámí zjištění
bezodkladně vyučujícímu.
15. Žáci jsou povinni nahlásit jakékoliv zranění nebo nevolnost okamžitě vyučujícímu,
který zapíše úraz do Knihy úrazů. Při ošetření úrazu použije lékárničku, která je
uložená v místnosti správce sportovního areálu.
16. Žáci nesmí používat nářadí, náčiní a vybavení sportovního areálu a manipulovat s ním
bez pokynu vyučujícího.
17. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení ve sportovním sále, otvírat a zavírat
okna sportovní haly.
18. Žáci musí ve sportovním areálu udržovat pořádek, sportovní nářadí a náčiní vracejí
pod dohledem vyučujícího na vyhrazená místa.
19. Žáci nesmí nosit na hrací plochy žádné potraviny, žvýkačky, nápoje (odst. 5 část II/2)
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Čl. 4
Užívání tribuny
1. Tribuna slouží pro shromažďování diváků při sportovních a jiných akcích žáků a při
sportovních turnajích, popř. dalších hromadných akcích.
2. Umožnění vstupu diváků na tribunu v době tréninků sportovních oddílů, při
sportovních turnajích a jiných akcích je upraveno v nájemní smlouvě.
3. Za bezpečnost a užívání tribuny v souladu s Provozním řádem odpovídá pořadatel
sportovní či jiné akce, který zajistí v prostoru tribuny pořadatelskou službu.
4. Pořadatel sportovní či jiné akce překontroluje stav tribuny při jejím otevření a po
ukončení akce předá prostor správci sportovního areálu.
5. Na tribuně není možné provádět žádné sportovní aktivity.

Čl. 5
Užívání ozvučení, časomíry
1. Připojovací bod pro obsluhu ozvučení je umístěn ve spojovací chodbě.
2. Připojovací bod obsluhuje správce sportovního areálu nebo určená proškolená osoba.
3. Časomíra je ovládána prostřednictvím pultu, který je po dohodě vydán správcem
sportovního areálu určené proškolené osobě.
4. V době tréninků a při sportovních turnajích obsluhují ozvučovací zařízení a časomíru
proškolení zástupci sportovních oddílů, kteří před akcí převezmou zařízení a přesvědčí
se o jeho funkčnosti. Případné poškození oznámí neprodleně přítomnému správci.
Později zjištěné závady na ozvučovacím zařízení a časomíře budou účtovány
k náhradě pořadateli příslušné akce.

Čl. 6
Užívání šaten
1. Šatny jsou umístěny ve sportovní hale.
2. Šatny jsou přístupné účastníkům sportovních akcí pořádaných podle schváleného
rozvrhu.
3. Ostatním návštěvníkům haly je vstup do těchto prostor zakázán, pokud není správcem
sportovního areálu určeno jinak.
4. Příchod do prostoru určených šaten je vyučujícími, cvičiteli nebo trenéry umožněn
nejdříve 15 minut před zahájením výuky nebo tréninku.
5. Všichni uživatelé dbají o čistotu a pořádek v šatnách, sprchách a WC, na spojovacích
chodbách.
6. Při příchodu do určených šaten každý přebírající (cvičitel, trenér) překontroluje stav
šaten včetně vybavení. Později zjištěné škody budou účtovány k náhradě poslednímu
uživateli.
7. Při sportovních turnajích a jiných hromadných akcích je povinností pořadatele
překontrolovat stav šaten pro všechna zúčastněná družstva. Pořadatel nese
odpovědnost za vybavení šaten a věcí v nich uložených, případné ztráty řeší
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s poškozenými na vlastní náklady a škody v šatnách způsobené je povinen uhradit
provozovateli.
8. Úschova osobních věcí v uzamykatelné skříňce je zpřístupněna oproti vratné záloze
100,- Kč u správce sportovního areálu (v případě ztráty klíče bude záloha použita
k výměně zámku).
9. Pořadatel je povinen neprodleně po ukončení akce vymezené nájemní smlouvou
předat prostory šaten, sprch a sociálních zařízení přítomnému správci.

Čl. 7
Užívání šatny trenérů a rozhodčích
1. Trenéři a rozhodčí si klíče od šatny osobně vyzvedávají u správce sportovního areálu a
po ukončení tréninku nebo turnaje je správci odevzdávají.
2. Všichni uživatelé dbají o čistotu a pořádek v šatně, sprše a WC.
3. Všichni uživatelé společně odpovídají za vybavení prostorů určených pro trenéry a
rozhodčí. Případné poškození oznámí neprodleně přítomnému správci. Později
zjištěné závady budou účtovány k náhradě pořadateli příslušné akce.

Čl. 8
Užívání ostatních prostor sportovního areálu
1. Za sportovní areál zodpovídá jeho správce, který zajišťuje technickou kontrolu
provozu, pravidelnou kontrolu pořádku, úklid a uskladnění materiálu v souladu
s platnými předpisy. Přístup do technických místností má pouze správce nebo jiná
pověřená osoba.
2. Další prostory sportovní haly jsou využívány nájemci ke komerčním účelům.

Čl. 9
Provozní doba sportovního areálu
1. Provozní doba sportovní haly je stanovená provozovatelem v pracovní dny od 7:00 do
21:30 hodin, pokud není dohodnuto jinak; ve dny pracovního klidu je provozní doba
přizpůsobená konání jednotlivých sportovních turnajů, popř. jiných akcí.
2. Provozní doba venkovního sportovního hřiště:
a. listopad – březen
zavřeno
b. duben
8:00 – 18:00
c. květen – září
7:00 – 19:00
d. říjen
8:00 – 17:00
3. Aktuální provozní doba je vyvěšena na webových stránkách školy na základě
jednotlivých smluv o nájmu sportovní haly a venkovního sportovního hřiště.
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Čl. 10
Pronájem sportovního haly, venkovního sportovního hřiště
1. Základní cena pronájmu je stanovena ve smlouvě s uživatelem.
2. Cena nájemného se může v průběhu roku změnit na základě aktuálních provozních
nákladů.
3. Základní účtovanou časovou jednotkou je 1 hodina. Dále lze účtovat po ½ hodině.
4. Nájemce ukončí cvičební aktivity ve sportovním sálu nebo na venkovních stanovištích
minimálně 5 minut před koncem sjednané hrací doby, aby mohlo dojít k předání a
případné úpravě sportoviště.

Část III
Závěrečná ustanovení
Čl. 1
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce sportovního areálu oprávněn jej
z areálu vykázat. Při opakovaném porušování provozního řádu uživatelem je správce
sportovního areálu oprávněn takovouto osobu do areálu nevpustit.
2. Kontrolou provádění ustanovení tohoto provozního řádu je provozovatelem pověřen
zaměstnanec:
a. správce sportovního areálu,
b. zástupce ředitele školy.
3. Zrušují se předchozí znění Provozního řádu haly/tělocvičny a Provozního řádu hřiště
ze dne 1. 9. 2012. Uložení provozních řádů v archivu školy se řídí spisovým a
skartačním řádem školy.

V Klatovech dne 1. 10. 2019

..………………………………………
PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D.
ředitelka ZŠ Klatovy, Čapkova ul.

ZŠ Klatovy
Čapkova ul. 126
339 49 Klatovy 5

www.zscapkova.cz
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