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HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
155 Záchranná 

služba
156 Městská 

policie
158 Policie150 Hasiči112 IZS

PROVOZNÍ DOBA
pro veřejnost
(pouze za přítomnosti správce 
hřiště)

provozní doba od 1. 6. do 15. 10. 2019

pondělí 15.00 - 18.00

úterý zavřeno

středa 15.00 - 18.00

čtvrtek zavřeno

pátek 15.00 - 18.00

sobota, neděle, státní svátky zavřeno

Mimo provozní dobu je vstup na hřiště 
zakázán. Vstup na pozemek je povolen 
pouze hlavní bránou.
Vstup na školní hřiště povolen pouze se 
souhlasem správce hřiště (po příchodu 
na hřiště je uživatel povinen oznámit 
užívání sportoviště správci hřiště).
Uživatel je povinen dodržovat provozní 
řády jednotlivých sportovišť.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
1. Hřiště je určeno k provozování školní tělesné výchovy a aktivního 

odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména 
k míčovým hrám (minikopaná, streetball, házená) a stolnímu tenisu.

2. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat 
dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů 
a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů 
správce hřiště.

3. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce.
4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo 

v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně 
nahlásit správci hřiště.

5. Návštěvníci musí dodržovat pokyny uvedené na informačních tabulích 
umístěných u jednotlivých sportovišť.

6. Hřiště je možno využívat pouze k určeným sportovním aktivitám. 
Návštěvníci musí dbát pokynů správce hřiště.

7. Správce hřiště je oprávněn zasahovat do všech sportovních i jiných aktivit, 
které probíhají v areálu a vyžadovat dodržování pravidel a „fair-play“.

8. Na sportovní plochy je možno vstupovat pouze v odpovídajícím 
sportovním vybavení (obuv a oděv).

9. Je zakázáno jakékoliv znečišťování či poškozování vybavení areálu hřiště.
10. V této souvislosti zde platí zákaz:

•	 odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.
•	 vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou 

podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou…)
•	 manipulace s ostrými předměty
•	 jízdy na kole, kolečkových bruslích, skateboardech a motorových 

prostředcích.

•	 používání treter
•	 vstupu dětem mladším 6 let bez doprovodu osoby starší 18 let
•	 vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
•	 přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
•	 konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
•	 používání nápojů na bázi coly (Coca-Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola 

atd.)
•	 vstupu podnapilým osobám, osobám pod vlivem návykových 

a omamných látek
•	 kouření v celém areálu
•	 trhat a odcizovat květiny, plody stromů a lámat větve nebo jinak 

poškozovat stromy a keře v areálu školy
•	 vstupu se zvířaty
•	 odhazování žvýkaček na umělý povrch

11. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat 
na hřiště pouze hrajícím osobám (kolektivní hry 2 × 6 osob + rozhodčí). 
Divákům je dovoleno hru sledovat mimo hrací plochy.

12. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, své 
ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

13. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička 
první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy 
o ošetřeních.

14. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí 
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

15. Základní škola nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti 
v době užívání cizími osobami.

16. Uživatelé hřiště (jejich zákonní zástupci) jsou plni odpovědni za škody jimi 
způsobené.

17. Návštěvní řád nabyl účinnosti
18. Odpovědná osoba: Mgr. Libor Novotný, ředitel školy

novotnyl
Přeškrtnutí
pro rok 2020 změna provozní doby:čtvrtek       15.00 - 18.00pátek          zavřeno


