
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY 
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Úvodí ustanovení
1. Sportovní  hala  při  Základní  a  Mateřské  škole  Slapy  (dále  jen  „sportovní  hala“)  je

víceúčelovým sportovním zařízením, které je určeno pro sálové míčové sporty (volejbal,
basketbal,  florbal,  sálovou  kopanou,  nohejbal),  stolní  tenis  badminton,  individuální  i
skupinová cvičení např. jógu, aerobic, zdravotní a posilovací cvičení a pro judo, karate.
Jiné sportovní aktivity lze ve sportovní hale provozovat pouze po předchozím písemném
souhlasu  Obce Slapy. Sportovní  hala  sestává  ze  sportovního sálu,  nářaďovny, vstupní
chodby s odkládacím prostorem pro obuv, schodiště, chodby před šatnami, šaten, sprch a
příslušenství a je popsána v plánku sportovní haly, který tvoří přílohu č. 1 tohoto řádu a
zachycena ve fotodokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 tohoto řádu. 

2. Užívání sportovní haly je umožněno pouze osobám, které mají platně uzavřenou smlouvu
o  nájmu  sportovní  haly  s Obcí  Slapy,  nebo  obdrželi  k užívání  písemné  individuální
povolení  od  Obce  Slapy  (dále  také  jen  „  uživatelé“).  Povinnosti  vyplývající  z tohoto
provozního řádu se vztahují, v rozsahu tomu odpovídajícím i na osoby, která budou užívat
sportovní  halu  se  souhlasem  uživatelů  (dále  také  jen  „třetí  osoby„).  Za  porušení
provozního řádu třetími osobami odpovídají uživatelé. Veřejnost má přístup do sportovní
haly pouze jako doprovod osob mladistvých užívajících sportovní halu a se souhlasem
uživatele, zejména při konání sportovních akcí veřejnosti přístupných a to za podmínek
stanovených v tomto řádu. 

3. Všechny  osoby pohybující  v prostorách  haly  se  zde  zdržují  na  vlastní  odpovědnost  a
nebezpečí. 

4. Provozní řád sportovní  haly se vztahuje na všechny osoby pohybující  se v prostorách
sportovní haly. Uživatelé a všichni návštěvníci sportovní haly (jak sportovci, tak i diváci)
jsou povinni chovat se v souladu s tímto řádem.

5. Ve všech prostorách sportovní haly a v areálu Základní a Mateřské škole Slapy (dále také
jen  ZŠ  a  MŠ  Slapy)  je  zakázáno  kouření,  manipulace  s otevřeným  ohněm,  vnášení
hořlavých, výbušných a chemických látek a vodění domácích či jiných zvířat. 
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Přístup ke sportovní hale

1. Vstup do sportovní haly je z areálu ZŠ a MŠ Slapy, který je mimo dobu výuky žáků ZŠ a
MŠ Slapy, pod uzamčením. Uživatelé proto obdrží klíč od vstupní „zádní brány“ do areálu
ZŠ a MŠ Slapy, která se nachází proti hlavnímu vchodu do sportovní haly. 

2. Uživatelé jsou povinni zajistit, po vstupu do areálu ZŠ a MŠ Slapy, po celou dobu užívání
sportovní  haly  i  po  odchodu  z areálu,  jeho  uzamčení,  aby  tak  bylo  zabráněno
neoprávněnému  vstupu  do  areálu  ZŠ  a  MŠ Slapy. Dojde  li  v důsledku  porušení  této
povinnosti ke vzniku škody na majetku ZŠ a MŠ Slapy je uživatel povinen tuto škodu
uhradit.

3. V případě ztráty klíče je uživatel  povinen tuto ztrátu ohlásit kontaktní osobě. Duplikát
klíče  bude  uživateli  vydán  po  úhradě  nákladů  na  jeho  vyhotovení  nebo  nákladů  na
vyhotovení nové sady klíčů.  



4. Volný pohyb uživatelů po areálu ZŠ a MŠ Slapy mimo přístupovou cestu od „ zadní brány
„  k hlavním  vchodu  do  sportovní  haly“  je  zakázán.  Přístupová  cesta  je,  vyznačena
v plánku, který tvoří přílohu č. 3 tohoto řádu. 
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Vstup do sportovní haly 

1. Uživatelé vstupují do sportovní haly pouze hlavním chodem, který je pod uzamčením.
Uživatelé  proto  obdrží  klíč  od  hlavního  vchodu.  Za  účelem  zabránění  odcizení  věcí
odložených uživatelé  po příchodu do sportovní  haly hlavní  vchod uzamknou,  aby tak
zabránili neoprávněnému vstupu cizích osob do sportovní haly. 

2. Uživatelé  jsou  povinni  se  ve vstupní  chodbě  přezout  do  speciální  obuvi  určené  pro
používání ve sportovní hale, která je blíže specifikována v tomto řádu. Pohyb v prostorách
sportovní haly v jiné obuvi je zakázán.

3. Veřejnost  je  povinna v případě,  že  se  nebude ve sportovní  hale  pohybovat  bez obuvi,
použít návleky uložené ve vstupní chodbě.
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Pobyt v šatnách a odkládání věcí

1. Věci  uživatelů  s výjimkou  cenností  /mobilní  telefony,  větší  obnosy  peněz,  šperky,
doklady, atd./, které si uživatel a třetí osoby odnáší s sebou do sportovního sálu, kde jsou
pod jeho dohledem, jsou zásadně odkládány do k tomu určených uzamykatelných skříněk,
nacházejících se v šatnách v prvním  nadzemím podlaží sportovní haly.  Po odložení věcí
a uzamčení skříňky uživatel ponechá klíč u sebe a po odemknutí skříňky a odchodu ze
šatny  jej  nechá  zasunutý  v zámku skříňky. Odnášení  klíčů  od  skříněk  mimo  prostory
sportovní haly je zakázáno. Při ztrátě klíčku hradí uživatel veškeré náklady na otevření
skříňky a výměnu zámku. 

2. Po skončení  užívání  může uživatel  použít  sprchy, které  se  nacházejí  v šatnách a  před
odchodem ze sprch zkontroluje zda je uzavřen přívod vody ve sprchách.   Ze sprch do
šaten přechází uživatel do šaten řádně osušen. Uživatel dbá na šetření vodou a elektřinou. 
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Obuv a sportovní úbor

1. Vstup  do  sportovního  sálu  je  povolen  pouze  ve  speciální  sportovní  obuvi.   Dřevěná
palubová podlaha sportovního sálu vyžaduje používání speciální sportovní sálové obuvi,
která je opatřena podrážkou která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /šmouhy/
nebo  poškrabáním  /například  zadřenými  kamínky  ve  spárách  podešve/.  V jiné  než
speciální sportovní obuvi je vstup do sportovního sálu zakázán. Do sportovního sálu lze
vstupovat  v případě  konkrétních  sportů,  jejichž  provozování  obuv  nevyžaduje,  i  bez
obuvi. 

2. Vstup  do  sportovního  sálu  je  povolen  pouze  ve  vhodném  sportovním  úboru
neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu SH /např. bez kovových předmětů,
cvočků, knoflíků apod./.
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Užívání sportovního sálu

1. Sportovní  sál  je  prostor  určený k provozování  sportovní  činnosti.  V jiných prostorách
sportovní  haly  je  sportovní  činnost  zakázána  (chodby,  spojovací  chodby,  schodiště,
nářaďovna,  šatny,  sprchy,  sociální  zařízení)  Sportovní  sál  lze  užívat  pouze  k takové
sportovní činnosti, která je uvedena v čl. 1 tohoto řádu. Uživatelé užívají sportovní sál ke
sportovní  činnosti  sjednané  v nájemní  smlouvě  a  pouze  v  době  uvedené  v nájemní
smlouvě  tak,  aby  sportovní  činnost  ukončili  vždy  nejméně  5  minut  před  uplynutím
sjednané  doby  aby  bylo  umožněno  zahájení   sportovní  činnosti  dalším  uživatelům
nastupujícím do Sportovního sálu,  v době uvedené v nájemní smlouvě. Přístup do šaten



před zahájením sportovní činnosti není omezen v době maximálně 20 minut před jejím
počátkem. 

2. Na hrací ploše sportovního sálu je zakázáno přemisťovat sportovní vybavení způsobilé
poškodit  sportovní  plochu,  které  je  zhotovena  z dřevěných  palubek,  jinak,  než  jeho
přenášením, aniž by bylo posunováno po hrací ploše. 

3. Sportovní vybavení lze používat pouze k účelu, ke kterému je určeno a způsobem, kterým
nedochází  k jeho  poškození  nebo  nadměrnému  opotřebení.  Je-li  používáno  sportovní
vybavení,  které  je  uložené  v nářaďovně,  je  uživatel  povinen  po  ukončení  sportovní
činnosti nářadí uklidit zpět do nářaďovny.

4. Na sportovní ploše je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje. Nápoje sloužící k občerstvení
uživatelů lze konzumovat pouze mimo hrací plochu a to pouze z plastových nádob. 

5. Je zakázáno manipulovat s regulátorem topení.
6. Pořádání  hromadných akcí  (turnajů)  je  možné jen  po  předchozím písemném souhlasu

Obec Slapy, která stanoví individuální podmínky. Za pořádání hromadných akcí odpovídá
uživatel.
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Odchod ze sportovní haly

1. Před odchodem ze sportovní haly je uživatel povinen zkontrolovat zahasnutí všech světel
ve všech prostorách sportovní haly, zavřít  nebo provést kontrolu zavření všech oken a
zkontrolovat zda jsou uzavřeny přívody vody (míchací  baterie)  ve sprchách a zda byl
dodržen pořádek a čistota.

2. Uživatel  je  povinen  opustit  sportovní  halu  nejpozději  do  25  minut  po  skončení
dohodnutého užívání. 

3. Při odchodu ze sportovní haly uzamkne uživatel hlavní vchod i vchodovou bránu.
4. V případě, že při příchodu do sportovní haly anebo v průběhu užívání bude zjištěno nebo

dojde  k  jejímu  poškození,  nebo  zjištěna  závada,  zaznamená  tuto  událost  uživatel  do
Provozního deníku sportovní haly uloženého ve vstupní chodbě a následně tuto událost
bezodkladně,  nejpozději  však  následující  den,  telefonicky  oznámí  kontaktní  osobě.
V případě, že dojde k porušení tohoto postupu, bude zjištěná škoda uplatněna po uživateli,
který užíval sportovní halu jako poslední, před zjištěním škody.

8.
Kontaktní osoby

Pro oznámení poškození sportovní haly nebo jiné události související s jejím užíváním: 
ing. František Neužil  603 474 793

Pro oznámení havarijních stavů: ing. František Neužil  603 474 793
JUDr. Miloslav Janda 602 327 096

Příloha:  plánek areálu 
   plánek sportovní haly 
   fotodokumentace sportovní haly 

Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 31.10. 2017 a jeho účinnost nastává
od 1.11. 2017 
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