
 

  

 

„Otevřená hřiště v MOaP III“  

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, p.o. 

PROVOZNÍ ŘÁD:  

1. Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky 

a uživatele hřiště. 

2. Provozovatelem hřiště je Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

3. Hřiště je otevřeno pouze ve všední dny, provozní doba: 

 

            1. 6. - 28. 6. 2018     od 15:00 do 19:00  

            29. 6. 2018     od 15:00 do 20:00  

            1. 8. - 10. 8. 2018    od 15:00 do 20:00  

            27. 8. - 31. 8. 2018    od 15:00 do 20:00 

            3. 9. - 27. 9. 2018    od 15:00 do 18:00 

            1. 10. - 31. 10. 2018    od 15:00 do 18:00 

 

4. Vstup veřejnosti na školní hřiště je v provozní době zajištěn pouze jednou brankou (vchod A).  

5. Provoz hřiště je určen pro děti od 2 – 10 let. Vstup dětí mladších šesti let je možný pouze 

v doprovodu dospělé osoby. Za bezpečnost všech dětí odpovídají jejich zákonní zástupci.  

6. Jednotlivé hrací prvky je možné plně využívat k účelu, ke kterému jsou určeny. Jakékoliv 

nešetrné a neodborné zacházení s vybavením školní zahrady je přísně zakázáno!  

7. Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý, 

kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště a herních prvků, je povinen uhradit vzniklou 

škodu ve prospěch provozovatele. 

8. V celém objektu školní zahrady platí zákaz kouření, manipulace s ohněm, konzumace 

alkoholu a jiných omamných látek.  

9. Je zakázáno jakékoliv znečišťování dětského hřiště. Odpadky patří do popelnice.  

10. Vstup se psy a jinými zvířaty je zakázán!  

11. Při dešti nebo mokrém povrchu bude dětské hřiště uzavřeno z důvodu bezpečnosti provozu.  

12. Všichni návštěvníci dětského hřiště jsou povinni respektovat pokyny správce dětského hřiště. 

13. Kontakt na správce hřiště: 730 516 684. 

14. Odpovědná osoba: Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka školy (Tel. 596 120 453).  

 

V Ostravě 2. května 2018   Mgr. Zuzana Stanovská 

            ředitelka MŠ 

 


