PROVOZNÍ ŘÁD VELKÉHO
ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
při Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci

PROVOZNÍ DOBA
a) Provozní doba pro školu a školní družinu:
celoročně 8:00 – 16:00 hodin
b) Provozní doba pro veřejnost:
květen, červen:

pondělí-pátek:
sobota, neděle a svátky:

16:00-19:00 hod
10:00-18.00 hod

září, říjen:

pondělí-pátek:
sobota, neděle a svátky:

16:00-18:00 hod
10:00-17.00 hod

červenec a srpen:

pondělí-neděle:

10:00-17:00 hod

Mimo provozní dobu, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek
a pořádání školních akcí na tomto sportovišti je vstup na veřejné sportoviště
školy zakázán.
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Vstupem do areálu hřiště se návštěvníci zavazují dodržovat tento provozní řád.
2. Veškerou činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu hřiště, provádějí na vlastní nebezpečí, bez
nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu.
3. Hřiště je možno používat pouze k určeným sportovním aktivitám. Návštěvníci musí dbát pokynů
přítomného správce hřiště.
4. Dříve příchozí návštěvníci mají právo užívat herní plochy po jimi zvolenou dobu, nejdéle do konce
provozní doby. Návštěvnicí, kteří přijdou do areálu později, nemohou na sportujících požadovat
nebo si vymáhat uvolnění sportoviště.
5. Je nepřípustné, aby po provozní době návštěvníci na hřišti pobývali. Objekt se uzamyká dle provozní
doby hřiště.
6. Správce hřiště může zasahovat do sportovních a jiných aktivit a vyžadovat dodržování pravidel
slušného chování a zásady „fair play“.
7. Návštěvníkům hřiště je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se v areálu a manipulovat s nimi.
8. Je zakázáno vnášet jakékoliv pomůcky, jako např. branky na kopanou či jiné sporty, stojany na sítě
atd.
9. Je zakázáno užívat sportovní zařízení při zjištěném poškození.
10. Na sportovní plochu je možno vstupovat pouze v odpovídající sportovní obuvi.
11. V celém reálu je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech.
12. V areálu jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. Odpadky se odhazují jen do umístěných
odpadkových nádob.

13. Veškerou činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu hřiště, provádějí na vlastní nebezpečí, bez
nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu.
14. Do areálu hřiště je hygienických důvodů zakázán vstup se psy i jinými zvířaty.
15. V areálu hřiště jsou všichni povinni dodržovat pravidla slušného chování, chovat se ukázněně a tak,
aby neohrožovali bezpečnost ostatních ani svou.
16. Na herních plochách je zakázáno jíst a pít. Rovněž není dovoleno na tyto plochy odkládat nádoby s
pitím a jídlo.
17. V celém areálu hřiště i školy je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné
látky a konzumovat žvýkačky.
18. Uživatelé hřiště (jejich zákonní zástupci) nesou plnou zodpovědnost za jimi způsobené škody dle
občanského zákoníku.
19. Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu je pověřen správce hřiště ve spolupráci s Městskou
policií Ostrava.
20. Návštěvníky, kteří provozní řád nebudou dodržovat, může správce hřiště vykázat z areálu školy.
Provozní řád nabyl účinnosti 1. 1. 2017 odpovědným zástupcem provozovatele je ředitel školy.

Kontaktní telefon: 596 737 461

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 Ostravě – Výškovicích 21. 12. 2016

Mgr. Robert Kecskés
ředitel školy

