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Přílohy:  
 

Majitel:  Město Měčín 

Provozovatel:  ZŠ a MŠ Měčín – p.o. 

Provozní doba:  700 – 2130 

Využívání h řišt ě 

• v době školního vyučování od 700 do 1600 – ZŠ, MŠ, ŠD, sportovní kroužky 

• pro veřejnost je hřiště přístupné – ve všední dny po 16. hodině 
– o svátcích, sobotách, nedělích a o prázdninách podle provozní 
doby  

• za bezpečnost d ětí odpovídají – v době provozu ZŠ, MŠ a ŠD pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ, 
ŠD a vedoucí kroužků 

• v době určené pro veřejnost je vstup a využívání hřiště na vlastní nebezpečí, škola nenese 
odpovědnost za bezpečnost ani za odložené věci 

• pískové doskočiště, které je součástí areálu, je určeno výhradně pro potřebu výuky ZŠ a MŠ 
Měčín 

Podmínky provozu: 

• na hřiště se vstupuje pouze určenými vchody a ve vhodné obuvi 
(nevhodná obuv:  kopačky, tretry, dámské lodičky s jehlovými podpatky) 

• je zakázáno: lezení na sítě a nepřiměřené kopání míčů do sítí a mantinelů, jízda na kole, 
kolečkových bruslích 

• dále je p řísně zakázáno:  užívání alkoholických nápojů a drog, kouření, venčení psů, užívání 
vulgárního vyjadřování 

• hra a činnost dětí do 6 let je dovolená jen pod dohledem osoby starší 18 let 

• při užívání hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení hřiště, dbát na 
bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště 

• u správce hřiště nebo zřizovatele je možno si za úplatu vypůjčit síť a florbalové branky – za 
1 hodinu 100,- Kč po domluvě alespoň 1 den předem 
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Na hřišti je možno provozovat: 

• nohejbal, volejbal, tenis, přehazovanou, házenou, vybíjenou, malou kopanou a florbal 

• v případě porušování podmínek provozu bude účastník vykázán ze hřiště 

• kontrolu dodržování podmínek provozu a případné vykázání ze hřiště bude provádět: 

o správce hřiště 

o ředitelka školy a pedagogičtí pracovníci školy 

o starosta města 

V případě zjištění závad nebo poškozování hřiště cizí osobou informujte: 

• majitele (tel. 725 042 570), provozovatele hřiště (tel. 739 023 726) nebo správce (tel. 606 236 219)  

 

   
  ………………………………… 
  ředitelka školy 


