
PROVOZNÍ ŘÁD 
 

„Veřejného sportoviště“  

při Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci 

 
1. PROVOZNÍ DOBA:   

všední dny od 01.05. do 30.06.                       v době od  16.00 hod. do 20.00 hod.      

víkendy            od 01.05. do 30.06.     v době od  14.00 hod. do 20.00 hod. 

všední dny       od 01.09. do 18.09.                                 v době od  16.00 hod. do 20.00 hod. 

všední dny        od 21.09. do 09.10.          v době od  16.00 hod. do 19.00 hod. 

všední dny        od 12.10. do 31.10.                            v době od  16.00 hod. do 18.00 hod. 

víkendy            od 03.09. do 18.09.                                 v době od  14.00 hod. do 19.00 hod. 

víkendy            od 10.10. do 31.10.                               v době od  14.00 hod. do 18.00 hod. 

 

letní prázdniny od 1. července do 31. srpna denně v době od 14.00 hod. do 20.00 hod. 
 

Mimo provozní dobu a v případě nepříznivých povětrnostních podmínek je 

vstup do areálu školy zakázán. 
 

2. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ: 

 

Hřiště je možno používat pouze k určeným aktivitám. Návštěvníci musí dbát pokynů přítomného   správce 

hřiště! 

 

Správce může bezplatně půjčovat sportovní potřeby. Návštěvníci jsou povinni užívat tyto potřeby pouze 

k určeným účelům a dle pokynů správce hřiště.  

 

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 je zakázána jízda na kole a kolečkových bruslích. 

 

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

vstup zakázán. 

 

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, provádějí na vlastní nebezpečí, bez nároku na 

odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu. 

 

Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověřeni správci ve spolupráci s Městskou policií 

Ostrava. Návštěvníky, kteří provozní řád nebudou dodržovat, mohou  správci vykázat z areálu školy! 

V celém areálu školního hřiště je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů! 

 

                                                                                                             Mgr. Petr Opletal 

V Ostravě–Zábřehu 25.04.2020                                        ředitel školy   

 

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy. 
                                                 

                


