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Odloučené pracoviště mateřská škola Mjr.Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka 

Provozní řád pro využívání vybavení školní zahrady mateřské školy Mjr.Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka 

1. Provozní doba – pondělí až pátek, mimo soboty a neděle, svátky a prázdniny 

2. Časová doba od 15:00 do 17:00 hodin 

3. Dětské hřiště je určeno pouze pro děti od 2,5 let do 10 let za doprovodu rodičů, zákonných zástupců     

    nebo dospělých sourozenců. 

4. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni respektovat pokyny zaměstnanců školy a správce hřiště 

5. Veškerou činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu dětského hřiště, provádějí na vlastní  

     nebezpečí, bez nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu! 

6. V areálu dětského hřiště je zakázána konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných látek. 

    Taktéž je zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm. Zákaz nošení ostrých předmětů a   

    skleněných lahví do prostoru školní zahrady. 

7. V areálu jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. Psi mají do areálu hřiště z hygienických  

    důvodů vstup zakázán.  

8. Herní prvky na školní zahradě z důvodu bezpečnosti se nesmějí používat, jestliže jsou herní prvky  

    kluzké, namrzlé neb přehřáté stejně jako kluzký nebo namrzlý terén. 

9. Zákaz jízdy na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech. 

10. Vstup na dětské hřiště je povolen pouze určeným otevřeným hlavním vchodem  

     (branka, vstupní brána), nikoliv přes plot. 

      Uživatel dětského hřiště (jejich zákonný zástupce, dospělý sourozenec) nesou plnou odpovědnost    

za   jimi způsobené škody.  

Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověření zaměstnanci školy ve spolupráci s Městskou 

policí Ostrava.  

Návštěvníky, kteří provozní řád nebudou dodržovat, mohou zaměstnanci školy z areálu dětského hřiště 

vykázat! 

 

Důležitá telefonní čísla: 

V případě úrazu, požáru, poškození zařízení, porušování provozního řádu se obraťte na : 

156 Městská policie Ostrava   

599 430 110 ÚMOb Ostrava-Jih 

 

Tísňové linky: 

112 – Integrovaný záchranný systém 

150 – Hasiči 

155 – Záchranná služba 

158 – Policie ČR 

156 – Městská policie                                                                          
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Provozní doba pro veřejnost: 

DUBEN – ČERVEN 

Pracovní dny: 

15.00 – 17.00 hod 

 

ČERVENEC 

Zahrada uzavřena 

 

SRPEN – ŘÍJEN 

Pracovní dny: 

15.00 – 17.00 hod 


