
Provozní řád sportovní haly v Kunžaku 
I. Obecné zásady provozu 
1. Sportovní hala slouží školní tělesné výchově a zájmové sportovní činnosti žáků ZŠ SNW Kunžak, MŠ 

Kunžak a veřejnosti
2. Za provoz v době vyučování ZŠ odpovídá ředitelka MŠ, za provoz využívaný MŠ Kunžak odpovídá 

ředitelka MŠ  a za mimoškolní provoz odpovídá správce sportovní haly.
3. Sportovní hala je ve dnech školního vyučování v provozu denně od 10.oo hodin do 16.oo hodin pro ZŠ

a MŠ a od 16.oo hodin do 22.oo hodin pro veřejnost. V ostatních dnech je v provozu od 8.oo hodin do 
22.oo hodin. V době od 20. srpna do 07. září je sportovní hala uzavřena.

4. Vstup do „čisté zóny“ je povolen pouze v čisté sálové obuvi, která nebarví podlahu
5. Na hlavní cvičební ploše je zakázáno jíst. Pít lze mimo hrací plochu vyznačenou červenými lajnami
6. V celém zařízení je přísný zákaz kouření
7. Provozovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů sportovní halu uzavřít
II. Provoz v době vyučování 
1. Do budovy sportovní haly vstupují žáci jen s vyučujícím 
2. Do „čisté zóny“ vstupují pouze ve cvičební obuvi, která nezanechává stopy na podlaze. V šatně se 

převléknou do cvičebního úboru. Do sportovní haly vstupují společně s vyučujícím
3. V průběhu vyučovací hodiny se řídí pokyny vyučujícího
4. Na nářadí cvičí žáci jen na pokyn vyučujícího a podle jeho instrukcí. Každé poškození zařízení budovy 

a tělovýchovného nářadí žáci oznámí vyučujícímu a ten je zapíše do „knihy závad“
5. Při cvičení se žáci chovají ukázněně. Dbají, aby neohrozili své zdraví ani zdraví svých spolužáků. 

Dodržují bezpečnostní zásady, se kterými byli seznámeni na začátku školního roku a před každým 
cvičením 

6. Jakékoliv zranění nebo změnu zdravotního stavu hlásí žáci okamžitě vyučujícímu 



7. Za uložení použitého nářadí odpovídá vyučující 
8. Po odchodu ze sportovní haly vyučující uzamkne vchodové dveře 
III. Mimoškolní provoz 
1. Veřejnost může využívat sportovní halu na základě předem sjednané dohody. V období od 01. května 

do 30. září  objednávky přijímá pouze  Obecní úřad Kunžak na tel. 384 399 101 v úředních hodinách. 
Objednávka včetně platby musí být učiněna minimálně jeden den před plánovaným využitím. Za 
hodinu užívání se účtuje úhrada podle aktuálního ceníku, vydaného zastupitelstvem obce Kunžak. 
Ceník je vyvěšen na informační tabuli. 

2. Informace o využitých a volných provozních hodinách je uvedena v týdenním rozpisu na informační 
tabuli. O volných hodinách je možné se informovat telefonicky nebo osobně u správce sportovní haly 
v době od 16.oo do 22.00 hodin na tel.č. 384 399 461

3. Cena za využití sportovní haly musí být zaplacena předem. Uživatel se před vstupem do sportovní haly 
prokáže dokladem o zaplacení. Cena užívání za jednotlivou hodinu bude uhrazena správci sportovní 
haly předem v hotovosti. 

4. Organizované skupiny mají svého vedoucího, který za skupinu jedná, přebírá a odevzdává nářadí, klíče 
apod. 

5. Organizované skupiny dětí a mládeže musí při vstupu doprovázet dospělá osoba – vedoucí skupiny, 
který za ně jedná (viz. bod III/4),odpovídá za jejich chování a bezpečnost

6. Vstup do šaten bude umožněn 10 minut před začátkem zaplacené doby užívání
7. Cvičební nářadí vydává na požádání správce sportovní haly, je přítomen jeho případné instalaci a po 

skončení cvičení je osobně převezme zpět. Zapůjčení, případná instalace, vrácení a úklid nářadí se 
provádí v zaplaceném čase užívání.



8. Uživatel nesmí manipulovat s vybavením sportovní haly. Vadné a poškozené nářadí musí být označeno 
a nesmí se používat. Případné závady je nutné okamžitě hlásit správci. V případě poškození zařízení 
sportovní haly z nedbalosti je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu. 

9. Osobní věci si cvičenci ukládají v uzamykatelných skříňkách.  Vedoucí skupiny si klíče od skříněk 
vyzvedne při příchodu u správce sportovní haly a při odchodu je odevzdá. Za ztráty uložených věci 
jinak nenese vlastník objektu odpovědnost.

10.Při úrazech je u správce sportovní haly k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci a telefon 
     k přivolání lékaře (155-záchranná služba). Vlastník objektu nenese odpovědnost za úrazy, ke kterým 
     dojde během cvičení, včetně úrazů, způsobených nedodržením bodu III/8 Provozního řádu. 

     11.V případě požáru se všichni řídí požárními poplachovými směrnicemi a pokyny správce sportovní 
          haly. K evakuaci použijí nouzových východů. 

12. Sportovní hala může být z provozních důvodů na nezbytně nutnou dobu uzavřena. V tom případě 
          bude uhrazená cena za využití v plné výši kompenzována. 

13. Při závažném a hrubém porušování pravidel, stanovených tímto Provozním řádem, nerespektováním 
     instrukcí správce sportovní haly, nedodržováním bezpečnosti, při nevhodném užívání zařízení a jeho 
     úmyslném poškozování, může správce sportovní haly okamžitě zrušit dohodu o využití sportovní haly 
     a uživatele ze zařízení vykázat bez náhrady zaplacené ceny užívání. O události provede správce 
     sportovní haly záznam. 

V Kunžaku dne : 01. 07. 2016

Starosta Obce ……………………………… Správce SH…………………………………

Ředitelka ZŠ SNW Kunžak ……………….. Ředitelka MŠ Kunžak ……………………..
.




