
                                         Provozní řád 
 

 
Název zařízení:   školní hřiště – Sportovní areál Jiřího Stojana 
 
Místo :                 ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice 
 
Účel :                   hřiště je určeno pro sportování dětí, mládeže a dospělých 
 
Provozní doba :   po – pá         7:45 – 15:00  -  vyhrazeno pro ZŠ a MŠ Nivnice 
                                               15:00 – 21:00  -  zájmové kroužky, místní spolky a  
                                                                          organizace, veřejnost ( pouze po  
                                                                          dohodě se správcem areálu). 
                 
                           so – ne           8:00 – 21:00  -  zájmové kroužky, spolky a orga- 
                                                                            nizace, veřejnost ( po dohodě 
                                                                            se správcem ). 
 
Bruslení veřejnosti :  po – pá  -  15:00 – 18:00 
                                  so – ne   -  13:00 – 18:00 
Večerní bruslení – po dohodě se správcem. 
Bruslení veřejnosti se řídí zvláštním provozním řádem. 
 
Vstup do areálu a provozování sportovní činnosti je možný pouze po dohodě se 
správcem – kontakt na správce je vyvěšen na bráně areálu. 
Zájemci z řad veřejnosti mohou využívat areál za úplatu, ceny jsou stanoveny  
interním předpisem obecního úřadu. 
Žáci ZŠ a MŠ Nivnice mají vstup zdarma. 
 
                                                                 I. 
 
Sportovní areál je majetkem obce Nivnice, správcem areálu je osoba pověřená 
starostou obce. V tomto areálu je možno provozovat sportovní činnost, při níž 
nebude docházet k poškozování zařízení – lehkou atletiku, fotbal, volejbal, 
košíkovou, nohejbal, florbal, tenis, házenou. 
Úhrada úmyslného poškození zařízení bude vymáhána po osobě, která škodu 
způsobila. 
Osoby, sportující v areálu, se musí řídit těmito zásadami : 

- Vstup je možný pouze s vědomím správce, který areál odemkne a předá 
sportujícím. 

- Na požádání je možno používat šatny, sprchy a WC za stanovenou cenu. 



- Vstup na plochu hřiště je možný pouze ve sportovní obuvi, na 
lehkoatletické dráze je možno běhat v tretrách s krátkými hřeby. 
Je zakázáno používat fotbalové kopačky. 

- Po ukončení sportovní činnosti sportující počkají na správce, který areál  
uzamkne. 

- Případné zjištěné závady a poškození je nutno ihned nahlásit správci. 
- Čas a délku sportování si zájemci dohodnou se správcem. 
- Sportovní činnost školní mládeže během vyučování se řídí zvláštním 

provozním řádem. 
 
                                                             II. 
 
Běžnou údržbu, opravy a úklid provádí pověřené osoby. 
 
                                                            III. 
 
Uživatelé sportoviště jsou povinni využívat areál tak, aby předcházeli 
možnosti vzniku úrazu, požáru, poškození nebo jiným haváriím a aby svou 
činností, zejména hlukem, neobtěžovali obyvatele obce. 
Provozovatel areálu neodpovídá za úrazy vzniklé při sportování veřejnosti. 
Pro žáky ZŠ a MŠ Nivnice platí pojištění pouze na dobu školního vyučování. 
Do areálu je zakázán vjezd na kole a jakéhokoliv motorového vozidla. 
V areálu je přísně zakázáno kouření, pití alkoholu a užívání omamných látek. 
Vjezd motorového vozidla povoluje v nutných případech správce areálu. 
V případě porušení zásad nebo v případě násilného poškození areálu bude 
podáno oznámení na obecní úřad, popř. na vedení školy a následně na policii 
ČR. 
 
Důležitá telefonní čísla:   OÚ Nivnice          572693126 
                                         ZŠ a MŠ Nivnice  572693225 
                                         Policie ČR            158 
                                         Záchranná služba  155 
                                         Hasiči                    150 
 
 
 
 
 
 
 
     --------------------------------                               ---------------------------------- 
             ředitel školy                                                         starosta obce 

 



Provozní řád 

 
                               Bruslení veřejnosti 
 

 
Název:   školní hřiště – Areál Jiřího Stojana 
 
Místo:    ZŠ a MŠ J.A. Komenského Nivnice 
 
 
 
Provozní doba :        po – pá      15:00 – 18:00 
                                 so –  ne      13:00 – 18:00 
 
Večerní bruslení:     19:00 – 21:00 
                                 Pouze po dohodě se správcem areálu. 
 
Ceny jsou stanoveny interním předpisem obecního úřadu. 
 
 
Osoby, bruslící v areálu, jsou povinny řídit se těmito zásadami: 
 

- Běžeckou dráhu je možno přecházet pouze na určeném místě, na jiném 
místě je vstup na dráhu zakázán. 

- Do bruslí je povoleno se přezouvat jen na vyhrazených místech za 
atletickou dráhou. 

- Je přísně zakázáno vstupovat v bruslích na atletickou dráhu! 
- Návštěvníci areálu jsou povinni řídit se pokyny správce. 
 
Dále platí všechna ustanovení, která jsou obsažena v Provozním řádu, 
platném pro Areál Jiřího Stojana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------                          --------------------------------- 
             ředitel školy                                                    starosta obce 


