
 

 
 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

  Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

       
 

 
PROVOZNÍ  DOBA  

       

              "Dětského dopravního hřiště" 

 při Základní škole a mateřské škole Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, 

 

 
 

   příspěvková organizace  

       

1. PROVOZNÍ DOBA:      

1. 7. - 31. 7. 2022    Po - Pá   od 9.00 hod. do 17.00 hod. 

1. 8. - 31. 8. 2022    Po - Pá   od 9.00 hod. do 17.00 hod. 
 
Vstup na DDH mimo provozní dobu je zakázán!    

Za nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno!    

       

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy!!! 
       

       

       

       

2. POVINNOSTI  NÁVŠTĚVNÍKŮ:     

       

       

V areálu je mimo dopravní hřiště zakázána jízda na kole.   

       

V areálu jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek, pohybovat se jen v určených prostorách, 

chovat se ohleduplně a dbát o bezpečnost svou i jiných.   

Uživatelé hřišť (jejich zákonní zástupci) nesou plnou odpovědnost za jimi způsobené škody dle § 415 

zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.  

Veškerá činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu hřiště, provádějí na vlastní nebezpečí, bez nároku 

na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu.   

       

Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověřeni správci DDH ve spolupráci  

s Městskou policií Ostrava.     

Návštěvníci, kteří provozní řád nebudou dodržovat, budou vykázáni z areálu DDH- 

       

V Ostravě 05. 04. 2022   

 

 ……………………………………………  

  

 

            Mgr. Rostislav Pytlík  

                 ředitel školy 
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DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU  

„Dětské dopravní hřiště“ 

při Základní škole a mateřské škole Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci 

Dětské dopravní hřiště je otevřeno denně mimo sobotu, neděli, svátky a hlavní prázdniny. 

Vstup pouze, pokud je zpřístupněn školní pozemek. 

Na hřiště je povolen vstup jen určenými otevřenými vchody, nikoliv přes plot!  

Návštěvníkům hřiště je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se v areálu a manipulovat s 

nimi. Je zakázáno vnášet jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné sporty, 

stojany na sítě atd.  

V areálu jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek, pohybovat se jen v určených 

prostorách, chovat se ohleduplně a dbát o bezpečnost svou i jiných. 

Upozorňujeme na možnost nalezení injekční stříkačky. V takovém případě doporučujeme 

kontaktovat Městskou policii.  

Uživatelé hřišť (jejich zákonní zástupci) nesou plnou odpovědnost za jimi způsobené škody 

dle § 415 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

Veškerou činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu hřiště po ukončení dopolední výuky, 

provádějí na vlastní nebezpečí, bez nároků na odškodnění ze strany provozovatele a majitele 

objektu.  

 

 

  …………………………………                                        V Ostravě 05. 04. 2022 

Mgr. Rostislav Pytlík 

ředitel školy 
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