
 
 
 

Základní škola Kravaře–Kouty, příspěvková organizace 
 
 

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ 
 

Součástí areálu jsou travnaté plochy, pískové doskočiště, víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem a dvěma brankami, dřevěný přístřešek se stoly a lavicemi a lavičky. 
 

Areál je určen ke sportovnímu vyžití dětí do 15 let.  
Veškerá činnost prováděná na hřišti je na vlastní nebezpečí.  

 
PROVOZNÍ DOBA AREÁLU  

Měsíc Pracovní dny Soboty, neděle 

září - říjen 15:00 – 20:00 10:00 – 20:00 

listopad – duben 15:00 – 17:00 10:00 – 17:00 

květen – červen 15:00 – 20:00 10:00 – 20:00 

červenec – srpen 10:00 – 20:00 10:00 – 20:00 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 
1. Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele areálu.  
2. Areál je umístěn na pozemku Základní školy Kravaře–Kouty, která je provozovatelem hřiště. 

Provozovatele zastupuje v areálu správce hřiště. 
3. Každý návštěvník se musí pečlivě seznámit s tímto provozním a návštěvním řádem po příchodu 

do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem. 
4. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele, vybavení hřiště řádně 

užívat, chovat se slušně a mravně. 
 

II. Práva a povinnosti provozovatele 
 
1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka hřiště, jestliže:  

• porušuje tento řád  
• porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy  
• poškozuje majetek provozovatele  
• způsobuje nadměrnou hlučnost  
• zakládá ohně  
• chová se hrubě, urážlivě nebo má jinak neslušné chování vůči ostatním návštěvníkům hřiště 

nebo provozovateli  
2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu po návštěvníkovi, který způsobil škodu. 



III. Práva a povinnosti návštěvníků 
 
1. Návštěvník má právo užívat v souladu s provozním a návštěvním řádem prostory areálu a jeho 

vybavení. 
2. Návštěvník je povinen:  

• seznámit se s řádem a tento bezvýhradně dodržovat  
• šetřit a chránit prostory i vybavení areálu a každou zjištěnou závadu hlásit provozovateli  
• očistit si obuv před vstupem na hřiště s umělým povrchem  
• udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich znečištění je povinen uvést 

do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid  
• opustit areál podle vyvěšeného provozního řádu, pokud není provozovatelem výslovně 

povoleno zdržovat se v areálu déle, než je uvedeno v provozní době hřiště  
• nepoužívat nápoje ve skleněných obalech  
• dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy  
• zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí za odcizení 

nebo ztrátu osobních věcí  
3. Návštěvníkům není v prostorách areálu dovoleno:  

• provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat se sportovním 
vybavením  

• vnášet do areálu zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, ostré či zapáchající předměty  
• kouřit, požívat alkohol, užívat omamné a toxické látky  
• odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho 

okolí 
• vstupovat ve fotbalových kopačkách  
• vodit do prostor areálu zvířata, zejména psy a kočky  
• jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu, kole nebo jiném dopravním prostředku  
• vstupovat osobám, které jsou opilé nebo podnapilé 

 

IV. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků 
 
1. Vyskytnou-li se při využívání hřiště závažné vady, odpovídá provozovatel za jejich odstranění.  
2. Ostatní případy odpovědnosti provozovatele i návštěvníků se řídí příslušnými právními předpisy. 
3. Provozovatel neponese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto řádu 

a ostatních platných předpisů. 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 
1. Rozhodnutí podle ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu činí provozovatel a pracovníci 

jím osobně pověření. 
2. Tento řád je pro všechny uživatele přístupný a nabývá účinnosti dnem 1.9.2018 
 

 

 
 
 
 
V Kravařích, dne 28. srpna 2018  Mgr. Eva Watzlawiková   
         ředitelka školy 


