
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
„Projekt z participativního rozpočtu 2016 – Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická“

ZŠ Provaznická, Provaznická 831/64, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih

155 Záchranná 
služba

156 Městská 
policie

158 Policie150 Hasiči112 IZS

PROVOZNÍ DOBA
pro veřejnost

Duben–červen:
pondělí – pátek  16–19 h
sobota – neděle 9–19 h

Červenec – srpen:
pondělí – neděle: 9–20 h

Září–říjen
pondělí – pátek:  16–18 h
sobota – neděle 9–18 h

V případě nepříznivých 
povětrnostních podmínek pro 
provoz hřiště je jeho správce 
oprávněn částečně omezit 
nebo zcela zrušit provoz.

Vstup do areálu je přes školní hřiště.
Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu osoby 
starší 18 let.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JE URČENO PRO DĚTI:
– Herní prvek WD DVOUHLAVÁ SAŇ pro děti od 4 let věku
– Herní prvek WD GIBON SESTAVA pro děti od 3 let věku
– Herní prvek WD KROKO pro děti od 3 let věku
– Herní prvek WD PŚKOVNA pro děti od 3 let věku
– Herní prvek HNÍZDO 90 pro děti od 3 let věku
– Hřiště je určeno pro děti do 12 let věku

NÁVŠTÉVNÍK JE POVINEN:
1. Seznámit se s tímto návštěvním řádem a dodržovat ho
2. Chovat tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.
2. Nepoškozovat a šetřit zařízení hřiště!
4. Udržovat čistotu.
5. Řídit se pokyny správce hřiště.

NA DĚTSKÉM HŘIŠTI PLATÍ ZÁKAZ:
1.  Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení 

(v případě poškození bude vlastník vymáhat škodu).
2.  Užívání, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký 

(případně při zjištění závady).

3.  V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpá-
len na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin již při doteku. 
Dohlížející dospělá osobastarší 18 let je povinna teplotu 
zařízení překontrolovat a případně zabránit vstupu dítěte-
na rozpálený herní prvek.

4.  Pokud jsou herní prvky a vybavení poškozené či ve stavu, 
který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní ne-
bezpečí uživatele.

5.  Vstupu se zvířaty.
6.  Kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných látek.
7.  Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
8.  Provádět bez souhlasu vlastníka jakékoliv úpravy nebo 

neodborné zásahy.
9.  Používání ostrých předmětů a jejich zapichování do pry-

žového povrchu.
Odpovědná osoba za provoz hřiště:
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, ředitelka školy

Vlastník: Statutání město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ

Pokud se setkáte s poškozováním 
vybavení hřištěnebo sportoviště, 
oznamte to prosím NEPRODLENĚ 
Městské policii na linku 156.


