
 
 
 

PROJEKT „MODERNIZACE SPORTOVIŠŤ ZŠ KAMENICKÁ, 
ZŠ VRCHLICKÉHO A ZŠ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ“  
 
  
ŠKOLA ZÍSKALA DOTACÍ KOMPLEXNĚ REKONSTRUOVANÝ AREÁL 
VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ: HŘIŠTĚ NA MÍČOVÉ SPORTY, ATLETICKÝ 
OVÁL, SPRINTERSKOU ROVINKU, DOSKOČIŠTĚ NA SKOK VYSOKÝ A DALEKÝ, 
AREÁL VRHU KOULÍ, HOROLEZECKOU STĚNU, DĚTSKÝ ODDECHOVÝ 
KOUTEK.  
TENTO AREÁL SLOUŽÍ PO UKONČENÍ VÝUKY A ODPOLEDNÍCH ČINNOSTÍ 
ŠKOLY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST. 
 
 
 

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ BYLO DOKONČENO 
 

 

Poslední oplocení a kosmetické úpravy znamenaly 
slavnostní ukončení prací na víceúčelovém 
sportovišti našeho areálu. 
 

Od roku 2012 je otevřeno nejen pro žáky školy, ale i pro 
širokou veřejnost ve všední dny a o sobotách a nedělích. 
 

Řád hřiště a otevírací doba jsou zveřejněny na 
stránkách školy a následně na oplocení areálu. 
Správcem sportoviště je pan Herbert Sallmann. 



 
 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÝCH SPORTOVIŠŤ 
 
Majitel: Město Děčín Provozovatel: 

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145,  
příspěvková organizace 

Kamenická 1145 

Děčín IČ: 72743735 

 

Odpovědná osoba: Mgr. Jaroslav Skála, ředitel školy tel.: 412526498 

 

Správce hřiště:  
_____________________________________________tel.č.:_______________  
Správce hřiště:  
_____________________________________________tel.č.:_______________ 

 

Za úklid hřiště odpovídá: Herbert Sallmann   

I. Provozní doba pro veřejnost:   

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, Po - Pá 16.00 - 17.00h 

LISTOPAD, PROSINEC So, Ne 10.00 - 16.00h 

DUBEN, ŘÍJEN Po - Pá 16.00 - 18.00h 

 So, Ne 09.00 - 18.00h 

KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ Po - Pá 16.00 - 19.00h 

 So, Ne 09.00 - 19.00h 

ČERVENEC, SRPEN Po - Ne 09.00 - 20.00h 
 
Poznámka: V době státních svátků a velikonočních svátků bude provozní doba stanovena 
v závislosti počasí  
• Školní hřiště je určeno k provozování tělesné výchovy a mimoškolních sportovních 
aktivit žáků školy.   
• Školní hřiště je přístupné pro veřejnost, lze je využívat individuálně nebo kolektivně.  

• V době školních akcí je hřiště uzavřeno.  



 
 
 
 

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ: 
 
 

• Mimo provozní dobu je vstup na hřiště přísně zakázán. Celý areál 
je monitorován kamerovým systémem s alarmem.   
• Vstup na sportoviště je povolen jen ve vhodné sportovní obuvi s 
měkkou, hladkou podrážkou a ve vhodném oblečení. Je přísně zakázán vstup v 
kopačkách s kovovými špunty.   
• Uživatelé školního hřiště jsou povinni řídit se ustanovením provozního  

řádu.   
• V celém areálu platí přísný zákaz kouření a používání 
alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek.   
• V areálu je zakázáno užívání nápojů ve skleněných obalech.  

• Na hřišti není dovolena jízda na kole, kolečkových bruslích a 

skateboardu.  

• Do areálu je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.   
• Jakákoliv manipulace s oddělujícími sítěmi, pevně zabudovaným 
sportovním nářadím i manipulace s brankami na kopanou je zakázána.   
• Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za škodu či zcizení 
soukromých věcí návštěvníků sportoviště.   
• Všichni návštěvníci a uživatelé areálu dbají zásad slušného chování a 
udržují v areálu pořádek. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani 
ostatních přítomných osob.   
• Jakoukoli činnost na hřišti provozuje uživatel pouze na vlastní 
nebezpečí, za újmu na zdraví nebo na majetku uživatele provozovatel ani 
majitel zařízení neodpovídá. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo 
ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli hřiště.   
• Návštěvníci, kteří se budou v areálu školního hřiště chovat nevhodně a 
v rozporu s provozním řádem, mohou být vykázáni z areálu.  

 

V Děčíně dne 1.1.2012 
 


