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SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72, příspěvková organizace

PROVOZNÍ DOBA
pro veřejnost

1. dubna–30. listopadu:
pondělí–pátek  16–19 h
sobota, neděle, svátky
 9–12 h 13–18 h

1. července–31. srpna:
  13–20 h

V případě nepříznivého 
počasí je hřiště uzavřeno.

Vstup na hřiště je 
bezplatný.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
1. Hřiště je určeno žákům a veřejnosti a slouží zejména pro tenis, odbíjenou, 

nohejbal, florbal, minikopanou, basketbal, házenou.
2. Návštěvník je povinen:

Dodržovat návštěvní řád a pokyny pověřených zaměstnanců
Vstupovat na plochu hřiště pouze ve vhodné, čisté sportovní obuvi 
(před vstupem na hřiště očistit)
Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
Dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost

3. V celém areálu hřiště platí zákaz:
Poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště
Používání lisovaných kolíkových kopaček nebo obuvi s vyměnitelnými 
hroty
Používání ostrých předmětů a jejich zapichování do povrchu hřiště
Vstupu s otevřeným ohněm
Vstupu se skleněnými lahvemi
Odhazování odpadků mimo odpadkové koše
Jízdy na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech
Kouření, konzumace alkoholu, konzumace jiných omamných 
a návykových látek a vstupu pod jejich vlivem
Vstupu se žvýkačkou
Pobytu mimo návštěvní dobu
Přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa

4. Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí vlastníku nebo provozovateli 
hřiště. Škody na vybavení hřiště budou po vinících vymáhány právní cestou. 
Uživatelé hřiště (jejich zákonní zástupci) nesou plnou zodpovědnost za jimi 
způsobené škody dle § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů.

5. Každý návštěvník je povinen při používání hřiště dbát na vlastní bezpečnost 

a bezpečnost ostatních uživatelů. Vstup do areálu multifunkčního hřiště je na 
vlastní nebezpečí. Vstup dětem do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby. 
V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat 
na hřiště pouze hrajícím osobám. Uživatel hřiště nesmí svým chováním 
ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší 
okolí. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí 
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 
Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody ve sportovním areálu 
školy a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně 
neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. Vstup na hřiště je na 
vlastní zodpovědnost uživatele (trenéra, vedoucího).

6. V případě zájmu o využití multifunkčního hřiště volejte pro rezervaci správce 
hřiště tel.: 59 624 17 39, 725 538 885. Maximální doba rezervace na 1 den 
jsou 2 hodiny a minimální doba je 1 hodina. Objednatel uvede své jméno, 
předpokládaný druh provozovaného sportu a případně telefonické spojení.

7. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení, nebo 
v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně 
nahlásit správci hřiště.

8. Nedodrží –li uživatel tento návštěvní řád, je správce nebo pracovník 
školy oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu 
budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení ředitelství školy, 
pedagogických pracovníků, správce a dalších osob, kteří budou mít 
oprávnění dané vedením školy.

9. Nedodržování ustanovení podle návštěvního řádu nebo jiné porušování 
občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště bude nahlášeno městské 
policii na tel. číslo 156.

10. Tento návštěvní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného 
správce hřiště jsou a budou vyvěšeny u hlavní brány hřiště a na webových 
stránkách školy.

11. Návštěvní řád nabyl účinnosti 1. 7. 2015 
12. Odpovědná osoba: Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy
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