
Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241  

 

PROVOZNÍ ŘÁD 
     dětského veřejného hřiště 

      platný od 1. 9. 2015 
Provozovatel a správce hřiště: Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 

Odpovědná osoba: Miroslava Vaculíková, tel. číslo: 739 496 629 

 

1. Provozní doba 

Dětské hřiště je pro veřejnost otevřeno od 1. dubna do 31. října, ve všední dny od 

16.00 do 18.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 18.00 hodin.  

V době provozu mateřské školy je vstup na hřiště pro veřejnost zakázán. 

 

2. Upozornění pro uživatele 

Herní prvky smí užívat děti ve věku od 2 do 12 let nebo do 50 kg. 

Dětem mladším 6-ti let je vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a vybavení 

povoleno jen v doprovodu osoby starší 18-ti let. 

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, 

odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. 

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni se řídit ustanoveními provozního řádu, 

dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. 

V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při které hrozí 

vznik popálenin. Dohlížející osoba je povinna teplotu před použitím překontrolovat, 

případně dítěti vstup zakázat.  

Pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké, jeho povrch namrzlý nebo je na 

něm zjištěna závada, je zakázáno jej používat. 

Provozovatel neručí za případné následky, které vzniknou nesprávným užíváním 

dětského zařízení.  

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním 

provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející osoba. 

Za ztrátu nebo odcizení odložených věcí nenese provozovatel zodpovědnost. 



 

3. V prostorách dětského hřiště je zakázáno  

• jízda na kole 

• vstup se zvířaty 

• vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy 

• poškozovat herní prvky a okolní zeleň 

• vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 

• manipulovat s otevřeným ohněm 

• kouření, konzumace alkoholových nápojů a užívání omamných látek 

• přinášení a manipulace se střelnými zbraněmi, výbušninami a chemikáliemi 

• bez souhlasu provozovatele provádět jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy 

na zařízení dětského hřiště. 

 

4. Údržba pískoviště 

• kontrola stavu obrub 

• výměna písku je prováděna 1x ročně, denní přehrabání písku 

• pískoviště je nutné po použití zakrýt síťovinou. 

 

5. Běžná vizuální kontrola 

• je prováděna 1x týdně s následným provedením oprav v rámci běžné údržby. 

 

6. Roční revize herních prvků  

• kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 

• případné opravy nebo likvidace poškozených prvků neprodleně. 

 

 

7. Péče o zeleň  

 

• sekání trávy, ohrabání a úklid listí dle potřeby 

• pravidelné drobné prořezy keřů a dřevin. 

 

Důležitá telefonní čísla:  

Městská policie 777 484848 

Záchranná služba 155  

Policie ČR 158 

Hasiči 150 


