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PROVOZNÍ ŘÁD
DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ JESENÍK
Čl. I
Využívání dětského dopravního hřiště (dále jen DDH)
1. Zřizovatelem DDH je Město Jeseník, provozovatelem Středisko volného času DUHA
Jeseník.(dále jen SVČ) jehož pracovník je správce dopravního hřiště.

2. Hlavním cílem dětského dopravního hřiště je působit na poli prevence dopravní
nehodovosti dětí.

3. Uživatelem jsou:

 základní a mateřské školy po dohodě s provozovatelem DDH
 veřejnost
4. DDH je určeno k teoretické a praktické výuce dopravních předpisů žáků především
základních a mateřských škol. V době mimo výuku je hřiště určeno pro trávení volného času
dětí a mládeže na zapůjčených nebo vlastních dopravních prostředcích.
5. Uživatel DDH je povinen dodržovat předem dohodnutý čas. Po celou dobu dbá
bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku viz. Čl. č. III.

Pro školy a školská zařízení – VSTUP DLE PŘEDBĚŽNÉ DOMLUVY
a)

DDH je v provozu od 1. dubna do 31. října. - vyjma období prázdnin

b) Den a hodiny dopravní výchovy pro školy jsou stanoveny dle rozvrhu (dle dohody se
správcem DDH). Školní družiny mohou využívat DDH hlavně v odpoledních hodinách 12.30 –
15,00 hod. dle telefonické objednávky.
c)
Za bezpečnost a dodržování daných ustanovení zodpovídá vysílající škola, pedagogický
dozor.

Pro veřejnost – VSTUP ZDARMA
DDH je v provozu od 1. dubna do 31. října
- děti od 3 – 9 let mají vstup na DDH povolen jen pod dohledem rodičů, nebo
pověřených osob starších 18 let, kteří zodpovídají za jejich bezpečnost

jiných

- od 10 let využívají děti hřiště na vlastní zodpovědnost
- povinná ochranná přilba a vhodná reflexní vesta (k zapůjčení u správce)
a)
Provozní doba je stanovena a vyvěšena u vchodu na DDH a informačních místech SVČ
DUHA Jeseník, stejně jako ceník dopravních prostředků, které si můžete u správce zapůjčit na
stanovenou dobu za určený poplatek (odrážedla, koloběžky, šlapací čtyřkolky, kola aj.)
b)

Veřejnost využívá hřiště na vlastní zodpovědnost.

Při případném úrazu volejte 155, lehká zranění ošetří na místě rodič (lékárnička k dispozici u
správce DDH).
c)

V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.

Čl. II
Provoz pro veřejnost a správa hřiště
Provoz na DDH začíná 1. dubna a končí 31. října daného roku.
(V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno).
Zkušební provozní doba pro veřejnost:

ÚTERÝ
ČTVRTEK
SOBOTA
NEDĚLE

15:00-18:00
15:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00

Tento provoz se bude aktuálně přizpůsobovat zájmu návštěvníků a bude k nahlédnutí na:
www. duhajes.cz.

1. Za plynulý a bezpečný provoz DDH odpovídá správce DDH, pověřený ředitelkou SVČ DUHA
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Jeseník.
Provozní doba DDH je dle závazných objednávek MŠ, ZŠ dle předběžné domluvy.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz DDH je provozovatel DDH
oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost
předem oznamovat uživateli.
Správce DDH provádí před zahájením provozu kontrolu stavu dopravních prostředků
používaných při praktické výuce (kola, koloběžky apod.), stav světelného signalizačního
zařízení, dopravního značení, komunikace.
V případě zjištění závad musí správce DDH provést taková opatření, aby byl vyloučen vznik
mimořádné události (vznik úrazu, požáru apod.), např. závadu viditelně označit „MIMO
PROVOZ“, odpojit zařízení nebo uložit zdroj závady (kolo, koloběžku apod.) tak, aby nebyl
použit při výuce. Uvést do provozu se smí až po odstranění zjištěné závady.
Obsluhu signalizačního zařízení může provádět pouze správce nebo pedagog provádějící
výuku žáků.
Přidělování dopravních prostředků provádí pouze pedagog provádějící výuku. Při přidělování
vždy provádí i vizuální kontrolu stavu přidělovaného dopravního prostředku. V případě zjištění
závady nesmí dopravní prostředek přidělit a bude postupovat dle bodu č.5 čl.II.
Při vzniku úrazu provede vyučující pedagog nebo správce DDH zápis do knihy úrazů a
informuje zákonné zástupce.

Čl. III
Povinnosti uživatele
1. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je
2.
3.
4.
5.

6.
7.

uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci DDH nebo pedagogovi
provádějícímu výuku a nesmí zjištěné závady odstraňovat.
Pedagogický dozor nad žáky provádí pedagog provádějící výuku v součinnosti s pedagogy,
kteří žáky doprovázejí na DDH.
Doprovázející pedagogové se nesmí v době teoretické a praktické výuky vzdalovat z areálu
DDH.
Při vzniku úrazu je pedagogický dozor a žáci povinni ihned ohlásit tento úraz pedagogovi
provádějícímu výuku nebo správci DHH.
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.
V areálu DDH je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy,
jakkoliv manipulovat se zařízením DDH, jezdit po trávě, narážet úmyslně na další účastníky,
přelézat ploty, poškozovat značení, signalizaci a další zařízení DDH.
V této souvislosti zde platí:
a) zákaz kouření a manipulace s plamenem v celém areálu DDH
b) zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
c) zákaz vstupu v nevhodné obuvi - kopačky
d) manipulace s ostrými a nebezpečnými předměty
e) zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
f) zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená
místa
g) zákaz konzumace alkoholických nápojů
h) zákaz vstupu podnapilým osobám
Pro případné ošetření poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci, přístupná
v kanceláři DDH, správce nebo vyučující pedagog vede záznamy o ošetřeních.
Uživatelům hřiště je k dispozici sociální zařízení (WC a umyvadla s teplou vodou) ve vnitřních
prostorách DDH.

Čl. IV.
Povinnosti správce objektu
Správce objektu je zejména povinen zabezpečovat:
- údržbu, opravy objektu a inženýrských sítí
- přednostní opravy havárií, které ohrožují bezpečnost, omezují provoz objektu,
zhoršují hygienické podmínky
- dodávku elektřiny a její měření
- vytápění objektu, dodávku teplé a užitkové vody
- úklid v objektu
- odvoz odpadu
- dokumentaci požární ochrany podle vyhlášky č. 21/1996 Sb. § 8
- technické prostředky požární ochrany - hasící přístroje, požární vodovody a jejich
periodické revize
- nejméně 1x za čtvrt roku provádět kontrolu PO, je oprávněn nařídit odstranění
nedostatků, které by mohly vést ke vzniku požáru nebo jiným způsobem by
ohrožovaly požární bezpečnost
- ostrahu objektu
- sledovat bezpečnost na DDH a dodržovat kapacitu účastníků, aby byla zachována
bezpečnost provozu
- pravidelná kontrola a údržba vozidel
- půjčování vozidel
- pravidelná kontrola a doplňování lékárničky

ČI. V.
Povinnosti všech zaměstnanců a návštěvníků objektu
Všichni zaměstnanci a návštěvníci v objektu jsou povinni:
- dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zásady bezpečného chování na pracovišti a v prostorách budovy
- nekouřit na místech, kde je to zakázáno
- chovat se tak, aby nezpůsobili vznik požáru
- při zjištění požáru neprodleně požár ohlásit ohlašovně (tel. č. 150)
- při požáru pomáhat při záchraně ohrožených osob, materiálu a v případě reálné
možnosti likvidovat požár pomocí hasících prostředků
- v průběhu výuky a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů instruktora,
pedagogického pracovníka doprovázejícího děti, popř. správce objektu a
respektovat místní nařízení
- za bezpečnost dětí, které v objektu absolvují systematický výcvik, zodpovídá
pedagogický pracovník, který děti doprovází, za děti které navštíví dopravní hřiště
za účelem samostatného nepravidelného výcviku jsou odpovědni rodiče.

Čl. VI.
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1.

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je pracovník DDH oprávněn jej z hřiště vykázat.

Důležitá telefonní čísla:
Hlášení požáru
Lékařská služba
Městská policie
Policie ČR

150
155
156
158

V Jeseníku dne 1.6. 2018
.......................................................
Mgr. Vladislava Fačevicová
ředitelka SVČ DUHA Jeseník

