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HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
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.

PROVOZNÍ ŘÁD
1. Hřiště mohou využívat bezplatně děti, děti s rodiči, mládež

a děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. 
2. Hřiště s umělým travnatým povrchem a atletickou dráhou lze 

využívat pro fotbal a atletiku.
3. Vstup na hřiště a užívání hracích prvků je na vlastní nebezpečí.
4. Uživatel hřiště odpovídá za případnou ztrátu svých odložených 

věcí sám. 
5. NÁVŠTĚVNÍK HŘIŠTĚ JE POVINEN:

• seznámit se s provozním řádem hřiště,
• vstupovat do areálu pouze přístupovými prostory,
• na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní obuvi,
• respektovat pokyny správce hřiště, 
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní 

a ani sám sebe,
• dodržovat čistotu, pořádek,
• vzniklou škodu neprodleně nahlásit provozovateli.

6. V AREÁLU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:
• kouření v celém areálu školy a hřiště,
• vodit na sportoviště zvířata, 
• přelézání plotů areálu hřiště a zamčených vchodů,
• vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných 

návykových látek,
• konzumovat alkoholické nápoje v areálu, užívat jiné 

omamné látky,

• nosit jídlo a pití na plochu sportoviště,
• vstupovat do areálu se sklem,
• vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky s hroty, 

boty s podpatkem, tretry, 
• používat ostré předměty a zapichovat je do povrchu hřiště, 
• zavěšování se na konstrukce fotbalových branek a 

poškozování sítí na těchto brankách,
• jezdit na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, 

skateboardech,
• vstupovat do areálu hřiště se žvýkačkou,
• rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm v celém 

areálu hřiště,
• pohybovat se v areálu mimo určené sportoviště,
• vstupovatna sportoviště a do areálu školy mimo vyhrazenou 

provozní dobu,
• odhazování odpadků mimo odpadkové koše.

7. V případě velkého počtu zájemců o hřiště má správce hřiště 
pravomoc určit hrací dobu pro jednotlivé skupiny.

8. Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí provozovateli 
hřiště, škody budou po vinících vymáhány (i právní cestou).

9. Porušování zákazů je důvodem k vykázání z areálu hřiště
a vydání zákazu vstupu.

10. Při zajišťování pořádku na sportovišti správce hřiště úzce 
spolupracuje s Městskou policií.

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


