
 PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  

dětského hřiště při Základní škole Opava-Kylešovice  
 

 

Provozovatel: Základní škola Opava-Kylešovice, U Hřiště 4 
 

Provozní doba: od 15. dubna do 15. listopadu  

pracovní dny: duben, říjen od 15.00 do 19.00 hodin  

       květen, červen, září od 15.00 do 20.00 hodin  

     červenec, srpen od   9.00 do 20.00 hodin   

sobota a neděle:   od   9.00  do  podle daného měsíce  
 

V případě nepříznivého počasí je dětské hřiště uzavřeno. 
 

Vážení návštěvníci, v případě využití areálu dětského hřiště je nutné řídit se 

tímto provozním řádem. Veškerá činnost prováděná na dětském hřišti je na 

vlastní nebezpečí. 
 

Zařízení dětského hřiště je určeno pro děti od 3 do 12 let.  

Dětí do 6 let musí být v doprovodu dospělé osoby. Žádáme rodiče, aby nad 

dětmi do 3 let měli při pobytu na hřišti trvalý dozor.  
 

Zařízení nejsou pro děti do 3 let bez dozoru určena. 
 

Návštěvník je povinen: 

1) respektovat návštěvní řád a pokyny správce, 

2) chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky, 

3) dodržovat čistotu. 
 

Na dětském hřišti je nepřípustné: 

1) poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení, 

2) provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat 

s vybavením dětského hřiště, 

3) používat herní zařízení, pokud je kluzké, vlhké nebo namrzlé a pokud 

povrch terénu dětského hřiště je kluzký, rozmočený a namrzlý, 

4) vodění psů, koček a jiných domácích zvířat do prostoru dětského hřiště 

5) kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, 

6) manipulace s otevřeným ohněm. 



Upozornění pro uživatele dětského hřiště: 

 Pokud jsou herní prvky nebo některé části hřiště poškozeny  

a brání užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele. 

 Provozovatel v zastoupení správce hřiště má právo vykázat návštěvníka, 

jestliže porušuje tento řád, chová se hrubě, urážlivě či má neslušné chování 

vůči ostatním návštěvníkům dětského hřiště nebo provozovateli. 

 Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu po návštěvníkovi, 

který úmyslně způsobil škodu. 
 

Pokud zjistíte závadu na zařízení, která vznikla při provozu, prosím oznamte 

ji správci hřiště či na e-mail: zs.kylesovice@volny.cz 
 

Důležitá telefonní čísla: 
 

Záchranná služba první pomoci: 155  Policie ČR: 158   

Městská policie Opava:          156  Hasiči:  150   

Tísňové volání:           112 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Herní prvky dětského hřiště: 
 

 1x souprava Emil 01  

(pro děti ve věku 3 – 12 let; počet dětí, které mohou 

být najednou na zařízení, by neměl být větší než 5)  
 

 

 1x souprava Šimonek   

(pro děti ve věku 3 – 12 let; počet dětí, které mohou 

být najednou na zařízení, by neměl být větší než 12)  
 

 

 

 1x dvojitá houpačka MIX  

(pro děti ve věku 3 – 12 let; počet dětí, které mohou 

být najednou na zařízení, by neměl být větší než 2)  
 

 
 

 

 

 1x zručnostní souprava s můstkem  

(pro děti ve věku 6 – 12 let; počet dětí, které 

mohou být najednou na zařízení, by neměl být 

větší než 10)  
 

 

 

 1x pružinová houpadla  

(pro děti ve věku 3 – 7 let; počet dětí, které mohou být najednou na 

zařízení, by neměl být větší než 1)  

   


