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I. Základní ustanovení 
1. Veřejností pro potřeby tohoto provozního řádu se rozumí uživatelé hracích ploch a horolezecké stěny z řad 

jednotlivců, sportovních oddílů, zájmových organizací a návštěvníků, kteří využívají sportoviště v době 

mimo výuky žáků školy. Provozovatelem je Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková 

organizace. 

2. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé a návštěvníci sportovního areálu 

(dále SA) povinni respektovat a bezpodmínečně dodržovat tento provozní řád a uposlechnout pokynů 

správce areálu, nebo osob dozorujících – trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. 

3. Vstup na sportoviště je povolen pouze osobám starším 18 let. Za osoby mladší 18 let odpovídají v této 

souvislosti plně zodpovědné plnoleté osoby (jejich rodiče, trenér, vedoucí družstva, cvičitel). 

4. Uživatelé, návštěvníci a diváci jsou plně odpovědni za důsledky chování a jednání, které je v rozporu 

s tímto provozním řádem. Případná porušení provozního řádu sportovišť SA budou řešena na místě se 

zodpovědnou osobou (trenér, vedoucí družstva, cvičitel), nebo zástupcem provozovatele sportovního 

areálu. 

5. Sportovišti se rozumí palubovka sportovní haly, tělocvičny, pohybového sálu, posilovna a horolezecká 

stěna. 

6. Uživatelé (nájemci), návštěvníci a diváci jsou povinni dbát příslušných bezpečnostních upozornění, zákazů 

a nařízení a řídit se jimi. 

 

II. Všeobecná pravidla užívání prostor sportovního areálu 
1. Uživatel je povinen užívat pouze a výhradně prostory pro něj určené, do jiných prostorů není oprávněn 

vstupovat. 

2. Uživatel je povinen využívat pronajaté prostory pouze v době a čase, ve kterém má akceptovanou 

objednávku či dlouhodobou smlouvu. 

3. V prostorách SA je přísný zákaz kouření a jakákoliv manipulace s ohněm. Dále je zakázáno vnášení a 

používání hořlavin, výbušnin, zbraní, střeliva, pyrotechniky, plynových a tlakových láhví či jiných 

potenciálně nebezpečných věcí všeho druhu. 

4. Všichni uživatelé, návštěvníci a diváci se přezouvají na čisticí zóně za hlavním vstupem do sportovního 

areálu. Uživatelé sportovišť se převlékají v šatně. V případě horolezecké stěny na místě k tomu určeném. 

5. V průběhu rezervace nesmí uživatel v sálové obuvi opustit prostor SA, aniž by se přezul. 

6. Do celého SA je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. 

7. Do prostor SA je zákaz vstupu s jízdními koly, elektrokoly, koloběžkami, elektrokoloběžkami a 

kolečkovými bruslemi.  

8. Uživatel je povinen užívat šatní prostory a sociální zařízení pouze na dobu nezbytně nutnou k jeho činnosti, 

a to výhradně podle provozovatelem zpracovaného harmonogramu obsazení sportovní haly, či tělocvičny. 

Po této době je uživatel povinen neprodleně vnitřní prostory SA opustit. 

9. Uživatelé užívají sportoviště na vlastní nebezpečí a jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech 

prostorách SA. Pořádek a čistotu v celém SA dodržují i návštěvníci a diváci. 

10. Uživatel je povinen dodržovat zásady hygieny v šatnách, sprchách a sociálních zařízeních. 
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11. V prostorách šaten a prostorách pro cvičení a sportování, se nepovoluje konzumace potravin a 

alkoholických nápojů.  

12. Je zakázáno znečišťování vnitřních prostor SA (pliváním, odhazováním žvýkaček a dalších odpadků mimo 

koše apod.). 

13. Uživatel je povinen ukládat cennosti u nájemce, který si sportoviště objednal. Za věci ponechané bez 

dozoru nebo cennosti uložené v šatnách nenese provozovatel sportovní haly odpovědnost. 

14. Veškeré závady, které vzniknou v průběhu používání sportovišť a dalších prostor SA, jsou uživatelé a 

návštěvníci povinni okamžitě hlásit správci SA. 

15. Je zakázána jakákoli manipulace s osvětlením sportovní haly. Osvětlení sportovní haly obsluhuje pouze 

osoba určená provozovatelem a náležitě proškolená.  

16. Ozvučení a časomíru smí obsluhovat pouze zaškolená osoba. Vznikne-li škoda na zařízení neodbornou 

manipulací, je za škodu zodpovědný nájemce. 

17. Platí přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky vytápění, s hasicími přístroji apod. 

18. Lékárnička pro první pomoc je v posilovně u správce SA a, popř. v kabinetu vyučujících TV. 

19. Za případnou veřejnou hudební produkci na sportovištích a dodržování autorského zákona /reprodukovaná 

hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel SA, ale vždy uživatel, který je také povinen případně 

uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona. 

III. Zákazy a nařízení 
1. Na hrací plochy (palubovky) je zakázáno nosit jídlo, tekutiny i další nevhodné předměty, které by mohly 

ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit hrací plochu nebo zařízení SA. V případě sporu, jedná-

li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce SA. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení 

okamžitého úklidu pořadatelé. 

2. Zodpovědné osoby dohlížejí na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení! 

3. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí. 

4. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození sportovního zařízení, hrací plochy a v šatnách 

příslušný trenér, vedoucí družstva, cvičitel. Při ostatních akcích pořadatel této akce. 

5. Návštěvníci jsou povinni se pohybovat pouze v prostorách určených pro diváky. Zároveň jsou povinni 

dodržovat zásady slušného chování a udržovat pořádek. Vstup na sportovní plochu je návštěvníkům přísně 

zakázán. Tento zákaz se vtahuje i na doprovod cvičenců. 

6. Do prostorů šaten a hrací plochy platí zákaz vstupu s nápoji v kelímku. 

7. Všichni účastníci sportovních aktivit jsou povinni používat sportovní obuv určenou pro povrch 

využívaného sportoviště, pouze se světlou podrážkou a chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování 

povrchu ani zařízení a vybavení v prostoru využívaného sportoviště a šaten. 

8. Platí přísný zákaz vstupu na sportoviště v obuvi s černou zanechávající čmouhy podrážkou, podpatky a 

jinou pro danou plochu nevhodnou obuví. Odběratel, pořadatel, trenér, vedoucí družstva, rozhodčí, správce 

SA jsou povinni toto kontrolovat a v případě zjištění porušení tohoto bodu danou osobu vykázat z daného 

prostoru. 

9. Je zakázáno používat vosky a lepení na míče a obuv. 

10. Viditelné poškození či znečištění povrchu palubovky může být pokutováno částkou 500,-Kč, plus náhrada 

škody. 

IV. Pokyny pro žáky školy ve výuce a v mimoškolní činnosti 
1. Před prvním zahájením jakékoliv činnosti na sportovištích školy v daném školním roce musí být všichni 

žáci seznámeni vyučujícím s tímto provozním řádem. Vyučující tuto skutečnost zapíší do třídní knihy. 

2. Žáci školy vstupují do sportovního areálu vchody určenými pouze pro žáky školy.  
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3. Žáci se převlékají do cvičebního úboru pouze v určených šatnách, které budou v době výuky uzamčené 

a klíč bude u vyučujícího. Cvičebním (sportovním) úborem se rozumí úbor neohrožující ostatní žáky 

a osoby, ani zařízení nebo palubovky sportovišť (např. bez kovových předmětů, knoflíků, cvočků apod.). 

4. Žákům se nedoporučuje nechávat v šatně cennosti (mobilní telefony, větší obnos peněz, šperky, doklady 

atd.). K tomu žákům slouží jejich osobní šatní skříňky, popř. žáci mohou cennosti dát před výukou do 

úschovy k vyučujícímu. 

5. Žáci nesmí v době výuky tělesné výchovy a v době školních sportovních kroužků používat předměty, které 

by mohly způsobit úraz jim nebo jiným spolucvičícím (řetízky, prsteny, náramky, dlouhé náušnice apod.). 

Žáci nesmí při sportování v hodinách tělocviku žvýkat žvýkačky. 

6. Delší volné vlasy si cvičící žáci sepnou tak, aby jim nepadaly do obličeje, neomezovaly výhled a 

neohrožovaly bezpečnost jejich samotných i ostatních cvičících. Cvičící žáci se chovají tak, aby neohrozili 

zdraví své, ani ostatních přítomných osob na sportovišti.  

7. Vstup na sportoviště (palubovka sportovní haly, tělocvična, posilovna, pohybový sál) je žákům povolen 

pouze v doprovodu vyučujícího, a to jen v čisté obuvi se světlou podrážkou. 

8. Bez souhlasu vyučujícího žák nesmí vstupovat do nářaďovny, manipulovat s nářadím, cvičit na jakémkoliv 

nářadí, vstupovat na konstrukce nacházející se v tělocvičnách a na hřišti (branky, překážky atd.).  

9. Žáci mají přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky osvětlení, vytápění, větrání. 

10. Po skončení vyučovací hodiny vyučující zajistí úklid sportovního náčiní, nářadí a pořádek na sportovištích. 

11. Bez povolení vyučujícího žák nesmí opustit prostor tělocvičny (sportoviště). 

12. Každé i drobné poranění je povinen žák oznámit neprodleně vyučujícímu, který provede zápis do knihy 

úrazů. 

13. Pokud žák zjistí závadu na tělocvičném nářadí a zařízení, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, ihned 

informuje vyučujícího. 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Za škody na majetku uživatele, či návštěvníka, poranění nebo úrazy, způsobené vlastní neopatrností nebo 

nedodržením provozního řádu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

2. V případě porušení provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo neakceptovat objednávky následující 

k pronájmu sportoviště, případně odmítnout vstup do prostor SA. 

3. Za provoz SA odpovídá správce SA, popř. další pověřený zástupce provozovatele. Má právo kontrolovat 

dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto provozním řádu uvedena, a vyvozovat z nich příslušná 

opatření. 

4. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SA. Provozovatel seznámí se zásadami provozu 

sportovního areálu zodpovědné vedoucí jednotlivých oddílů a cvičení, kteří jsou uvedeni v nájemních 

smlouvách. Ti zodpovídají za stejné poučení svých cvičenců. 

5. Provozní řád byl schválen provozovatelem dne 3. 1. 2023 a je účinný od 4. 1. 2023. 

6. Tímto pozbývá platnosti provozní řád sportovní haly/tělocvičny, platný od 4. 9. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………   

  Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy  
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