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Sportovní areál, tj. pozemky, hřiště, tělocvičny a veškeré zařízení, je ve vlastnictví města Písku. V roce
2008 byl modernizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Města Písek.
Provozovatelem sportovišť je Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391.
V době provozování areálu základní školou ve dnech školní výuky odpovídá za provoz sportoviště a
bezpečnost žáků příslušný pedagogický pracovník realizující zde výuku (povinné, volitelné a nepovinné
předměty), zájmové vzdělávání (ŠD a ŠK) či zájmovou činnost (zájmové kroužky).
Správce sportovního areálu je přítomen v areálu v době vyhrazené pro veřejnost.
Ve styku s uživateli sportovního areálu zastupuje vlastníka a provozovatele ředitel školy, referent
doplňkové činnosti a správce sportovního areálu ZŠ J. K. Tyla v Písku. Správce zajišťuje provoz
sportovního areálu a jeho údržbu.

PROVOZNÍ DOBA
Venkovní sportovní plochy je možno využít každodenně včetně víkendů celoročně.
V měsících duben – říjen (tzv. letní období) v době od 7:00 do 21:00 hodin;
v měsících listopad – březen (tzv. zimní období) v době od 7:00 do 17:00 hodin.
Od 07:00 hod. – 15:30 hod. jsou určeny výlučně pro potřeby Základní školy J. K. Tyla a jejích
mateřských škol.

VEŘEJNOSTI jsou vyhrazeny hodiny:

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA KAJETÁNA YTLA A MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSEK, TYLOVA 2391

a) ve dnech školního vyučování
v době od 15:30 do 21:00 hodin v letním období;
v době od 15:30 do 17:00 hodin v zimním období;
b) mimo dny školního vyučování
v době od 7:00 do 21:00 hodin v letním období;
v době od 7:00 do 17:00 hodin v zimním období,
a to dle rozhodnutí správce v návaznosti na světelné a klimatické podmínky.
Provoz na víceúčelových hřištích je možný jen za vhodných klimatických podmínek (bez
srážek, při teplotě nad +5°C).

Omezení provozu
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, z důvodů bezpečnostních či z důvodu nepřítomnosti
správce v práci pro překážku dle zákoníku práce, může být rozhodnutím správce nebo ředitelství školy
provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou. S případnými omezeními (včetně rezervací
sportovišť) musí správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vchodu
do sportovního areálu a na internetových stránkách školy. Rezervace zrušená z těchto důvodů se
neúčtuje.

Pronájem sportovišť a sportovního nářadí veřejnosti
Jednotlivé plochy sportoviště s potřebným vybavením jsou v době mimo vyučování zájemcům
pronajímána za ceny uvedené níže.
Objednávky dlouhodobého pronájmu a pronájmu na jednorázové akce přijímá referent doplňkové
činnosti na telefonním čísle 382 211 281 nebo elektronické adrese alena.bohata@zstylova.cz nebo
správce hřiště na tel. čísle 777 960 327, nebo 737 121 799 nebo spravce@zstylova.cz případně
osobně ve sportovním areálu.

CENÍK PRONÁJMU
Pronájem ploch pro organizace, občanská sdružení a veřejnost:
a) Víceúčelová hřiště:

Pronájem

1

Hřiště č.

2

3

4

se
bez se
bez se
bez se
bez
sprchami sprch sprchami sprch sprchami sprch sprchami sprch

pracovní den

160,-

140,- 120,-

110,- 120,-

110,- 100,-

90,-

SO, NE, svátky 190,-

170,- 150,-

140,- 150,-

140,- 130,-

120,-

1h



Ceny pronájmu se stanoví vždy pro příslušný školní rok. Jsou kalkulovány na 1 hodinu pronájmu.



V ceně není zahrnut žádný zisk.
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Děti do 15-ti lek věku mají vstup na hřiště povolen zdarma (po předchozí rezervaci u správce
hřiště)



Při pobytu dospělého s dítětem mladším 15 let (dvouhra) se účtuje polovina nájmu.



Zaměstnanci školy mají možnost pronájmu hrazeného v rámci FKSP.



Rezervace zrušená dle čl. IV se neúčtuje.

b) Tělocvičny

Tělocvična
Pronájem

velká(se sprchami) velká(bez sprch) malá(se sprchami) malá (bez sprch)

pracovní den

251,-

228,-

218,-

176,-

SO, NE, svátky 266,-

243,-

235,-

192,-

dlouhodobý

c) Sportovní náčiní se půjčuje vždy na smluvním základě nebo po předložení průkazu totožnosti.

Pokyny k dodržování pořádku ve sportovním areálu
Zásady (příkazy a zákazy týkající se chování) dodržování pořádku a bezpečnosti a ochrany zdraví ve
sportovním areálu, jako součást Provozního řádu, jsou viditelně vyvěšeny v areálu. Dodržování pořádku
ve sportovním areálu sleduje a vlastními pokyny k realizaci Provozního řádu usměrňuje správce areálu.
Správce je oprávněn vykázat osoby nerespektující Provozní řád a pokyny správce. V případě
nedovoleného jednání proti veřejnému pořádku bude postupováno podle platné legislativy Města Písku
a ČR za spolupráce s Policií ČR, obvodním oddělením Písek, a s Městskou policií Písek.
Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí.
a) obecné zásady užívání sportovního areálu:


každý návštěvník je povinen seznámit se s těmito pravidly před vstupem na hřiště;



na sportovní plochy je možno vstupovat pouze v řádně očištěné sportovní obuvi (ne kopačky,
tretry, obuv s barvící podrážkou, běžná vycházková obuv apod.);



na sportovní plochy nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch;



vstup na hřiště je možný pouze otevřenými vstupy (nepřelézat oplocení);



povrchy sportovních ploch je nutno ochránit před politím chemikáliemi, přičemž případné
poškození tohoto charakteru nemůže být odstraňováno vlastními prostředky sportujících, za
likvidaci odpovídá správce;



parkování je v areálu školy povoleno až od 15:30 hodin pouze po dobu pronájmu sportovišť.

b) na hřištích (jejich plochách) platí obecný zákaz:


vstupu mimo provozní dobu;



vstupu za jiným než sportovním účelem;



vstupu osob pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek;



vstupu osob, které se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou po hřišti bezpečně
pohybovat;
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smýkání těžkých předmětů (konstrukcí branek apod.);



svévolné kopání míče do oplocení;



konzumace jídla, sladkých a obarvených nápojů (především kola, káva apod.)



požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek;



kouření a manipulace s otevřeným ohněm;



používání zábavné pyrotechniky;



brát s sebou předměty, které nesouvisí se sportovní činností;



vodění psů či jiných zvířat a jejich volné pobíhání



pojezd veškerých dopravních prostředků včetně kol, kočárků, skateboardů, kolečkových bruslí,
koloběžek, tříkolek (neplatí pro údržbu) a opírání kol o oplocení hřišť;



montáže či demontáže sportovního zařízení;



mechanického poškozování povrchu sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení hřišť;



lezení na oplocení a konstrukce hřišť;

c) uživatel hřiště je povinen:


chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob;



chovat se tak, aby nepoškozoval plochy a zařízení hřiště;



ohlásit správci hřiště každou škodu, kterou způsobil v souvislosti s činností na hřišti, sdělit přitom
osobní údaje a projednat způsob náhrady škody;



uhradit škodu, kterou způsobil v souvislosti s činností realizovanou ve sportovním areálu;



hlásit správci veškeré úrazy způsobené provozními vadami areálu.

d) údržba a pokyny pro užívání hřišť s povrchem s umělou trávou:


Umělý povrch musí být využíván pouze pro sportovní účely.



Uživatelé povrchu musí používat vhodnou sportovní obuv.



Není možno vstupovat ve znečistěné sportovní obuvi (bláto, škvára, tráva, aj. nečistoty).



Zakazuje se bruslení a jízda na kole po povrchu.



Trávník doporučujeme čistit 1x za dva roky specializovanou firmou. Pokud u umělého trávníku
dojde k přesunu vsypaného materiálu, je nutné koberec překartáčovat. Dosypání a
překartáčování vsypu je nutné v místech nadměrné lokální zátěže.



Zakazuje se konzumace jídel (žvýkací gumy) a nápojů v prostoru hřiště. Nápoje jako je cocacola, kofola atd., zanechávají těžko odstranitelné skvrny.



Přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a pyrotechnických prostředků.



Povrch se nesmí čistit žádnými čisticími prostředky, ale pouze vodou.



Trus a moč zvířat mohou zanechat na umělém povrchu neodstranitelné skvrny a proto není
dovolen pobyt zvířat v prostoru hřiště.



Vjezd na povrch hřiště je povolen pouze technikou k tomu určené (drobná mechanizace do 1,5
t na dvě nápravy).



Odklízení sněhu lze provádět pouze lehkou technikou v momentě, kdy sníh není přimrzlý
k povrchu. Radlice odhrnovacího stroje musí být osazena vymezovacími kolečky, které zamezí
přímý kontakt radlice s povrchem umělého hřiště.



Montáž a demontáž příslušenství smí provádět pouze osoby pověřené správcem.



Branky musí být vždy zajištěny proti převrácení.
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Nečistoty (tráva, listí, aj.) je nutné z umělých povrchů odklízet.



Zhotovitelem povrchu byla firma EKKL, Altýře 582, Kroměříž, 767 01, www.ekkl.cz, tel:
573330070, e-mail: info@ekkl.cz.

e) údržba a pokyny pro užívání hřiště s polyuretanovým povrchem:


Umělý povrch musí být využíván pouze pro sportovní účely.



Uživatelé povrchu musí používat vhodnou sportovní obuv (atletická obuv, kvalitní běžecká obuv
s nebarvící podrážkou).



Není možno vstupovat ve znečistěné sportovní obuvi (bláto, škvára, tráva, aj. nečistoty).



Zakazuje se bruslení a jízda na kole po povrchu.



Umělý povrch hřiště s polyuretanovým povrchem je udržován v průběhu roku zametáním nebo
vysáváním mechanických nečistot. Dále po zimním období doporučujeme povrch opláchnout
vodou.



Zakazuje se konzumace jídel (žvýkací gumy) a nápojů v prostoru hřiště. Nápoje jako je cocacola, kofola atd., zanechávají těžko odstranitelné skvrny.



Přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a pyrotechnických prostředků.



Povrch se nesmí čistit žádnými čisticími prostředky, ale pouze vodou.



Trus a moč zvířat mohou zanechat na umělém povrchu neodstranitelné skvrny a proto pobyt
zvířat v prostoru hřiště není dovolen.



Vjezd na povrch hřiště je povolen pouze technice k tomu určené (drobná mechanizace do 1,5 t
na dvě nápravy).



Odklízení sněhu lze provádět pouze lehkou technikou v momentě, kdy sníh není přimrzlý
k povrchu. Radlice odhrnovacího stroje musí být osazena vymezovacími kolečky.



Při hnojení okolního trávníku je třeba dbát na to, aby hnojivo nepadalo na povrch. Zanechává
těžko odstranitelné skvrny.



Zhotovitelem byla firma EKKL, Altýře 582, Kroměříž, 767 01, www.ekkl.cz, tel: 573330070, email: info@ekkl.cz.

f) pokyny k využívání prvků dětského koutku:


Prvky dětského koutku (prolézačky, skluzavky, šplhadla, hrazdy atd.) jsou určeny k hrám pro
děti do 12 let (60 kg).



Prvky dětského koutku (prolézačky, skluzavky, šplhadla, hrazdy atd.) je možno využívat pouze
k činnostem, pro které jsou určeny.



Zařízení se nesmí používat bez dozoru určeného pedagogického pracovníka nebo dospělé osoby
starší 18 let.



Zařízení je dovoleno používat pouze ve vhodné sportovní obuvi a oblečení.



Je zakázáno házet na plochy písek, hlínu, oblázky.



Je zakázáno poškozovat povrch zařízení (zářezy, nápisy apod.)

Jaromír Hladký, správce hřišť
Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy
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