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Článek I. 

Základní ustanovení 

 

Dětské dopravní hřiště (dále jen DDH) je součástí areálu mateřské školy. V dopoledních hodinách slouží 

k výuce dopravní výchovy dětí z mateřské školy, v odpoledních hodinách je otevřeno pro veřejnost. 

Ustanovení provozního řádu DDH jsou návštěvníci a uživatelé DDH povinni dodržovat a řídit se jimi. 

Článek II. 

Funkce DDH 

 

DDH je veřejné zařízení určené k organizované i neorganizované výuce dopravní výchovy dětí do 12 

let. Dětem do 6 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 15 let. 

Článek III. 

Provoz DDH 

 

1. V době od 8.00 do 12:00 slouží DDH potřebám dětí z mateřské školy.  

2. DDH je veřejnosti přístupné v provozní době od 12:00 do 20:00 hodin.  

3. O víkendech a svátcích, kdy neprobíhá výuka v mateřské škole a také v měsících červenec a srpen, 

je DDH veřejnosti přístupné od 8:00 do 20:00 hodin.  

4. V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, náledí) je vstup na DDH zakázán. 

5. Organizovanou výuku dopravní výchovy dětí zajišťuje školitel dopravní výchovy (strážník MP), 

neorganizovanou výchovu provádějí rodiče dětí nebo jiné osoby starší 15 let tvořící doprovod dětí.  

6. Každý návštěvník je povinen do uzavírací hodiny sportovní areál opustit.  

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ 

Č.j.: MŠ-TY/190/2021 

Vypracovala: Bc. Eva Toušová 

Schválila: Bc. Eva Toušová 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.7.2021 

  

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu. 
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Článek IV. 

Přístup na DDH 

 

1. DDH je veřejnosti přístupné v době uvedené na vstupní bráně do sportovního areálu.  

2. Vstup na DDH je povolen pouze na vlastní nebezpečí.  

3. Ředitelka mateřské školy může v případě, že nelze zcela zajistit bezpečnost návštěvníků, přístup 

na DDH dočasně omezit.  

Článek V. 

Povinnosti všech uživatelů objektu  

 

Všichni uživatelé v objektu jsou povinni:  

1. řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, 

čistotu a bezpečnost  

2. dodržovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek  

3. dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady bezpečného chování 

v prostorách DDH 

4. za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník nebo osoba, která dítě doprovází  

5. v případě zjištění jakékoliv závady na zařízení DDH, je povinna osoba, která tuto závadu zjistila ji 

neprodleně nahlásit odpovědné osobě  

6. při zjištění závady, která ohrožuje bezpečnost dětí či osob, nepřipustit, aby vadná pomůcka byla 

používána  

7. v případě úrazu zajistit bezodkladné ošetření zraněného na místě. V případě nutnosti volat 

záchrannou lékařskou službu – tel. č. 155 nebo 112. 

Článek VI. 

Všeobecné zásady užívání DDH 

 

1.  děti z mateřské školy mohou používat kola, koloběžky, trojkolky a odrážedla, která jsou majetkem 

mateřské školy a je u nich prováděna pravidelná kontrola technického stavu  

2. ostatní návštěvníci používají vlastní jízdní prostředky, vlastní přilbu a chrániče a zodpovídají za 

jejich technický stav  

3. při jízdě na kole musí mít dítě na hlavě přilbu, která má potřebné schválení k užívání 

4. účastníci provozu jsou povinni respektovat dopravní značení a dopravní předpisy  

5. na DDH platí zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty  

6. v celém objektu je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm  

7. účastníci dále nesmí:  

a. používat poškozené jízdní prostředky  

b. poškozovat dopravní značky  

c. lézt po stromech a poškozovat je 

d. poškozovat ostatní zařízení a předměty umístěné na DDH 

e. při jízdě vrážet úmyslně do spolujezdce a tím poškozovat dopravní prostředky a ohrožovat 

sebe i druhé na zdraví 

f. jezdit na DDH na kolečkových bruslích 

g. odhazovat jakékoliv odpadky, které znečišťují DDH či okolí 

 



  

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.  Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby, které DDH užívají nebo se na něm zdržují.  

2. Provozní řád musí být viditelně vyvěšen u vstupu do areálu DDH.  

3. Tento provozní řád byl vydán 1.7.2021. 

 

 

 

 

V Týnci nad Sázavou 1.7.2021     Bc. Eva Toušová 

ředitelka mateřské školy 
 

 


