
 

 

Provozní řád venkovních hracích ploch u ZŠ Otev řená 20 a, 
Brno - Žeb ětín 

 
POPIS VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY 
Venkovní hrací plocha je součástí školského subjektu v oplocené části pozemku. Jednotlivé prvky využívají v rámci svých 
činností výhradně děti (žáci) subjektu, zahrada není otevřena pro veřejnost. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat 
ustanovení tohoto Provozního řádu.  
Bude-li povolen vstup cizím osobám na hrací plochu, jsou tito povinni se řídit zveřejněným Provozním řádem venkovních 
hracích ploch 
 
PROVOZNÍ POKYNY A PROVOZNÍ DOBA 

• Hrací plocha je přístupna výhradně dětem nebo žákům školského subjektu za doprovodu pedagogických 
zaměstnanců. Hrací plocha není volně přístupná a jakékoli vniknutí a pobyt na něm bez příslušného souhlasu, se 
považuje za neoprávněný vstup na cizí pozemek.  

• Pokud bude zřizovatelem nebo ředitelem subjektu rozhodnuto o přístupu cizích osob, budou tito seznámeni se 
zveřejněným Provozním řádem. 

• Za zajištění bezpečnosti dětí v době provozu odpovídá pedagogický pracovník doprovázející dětí nebo žáky.  
• Využití hrací plochy není dovoleno bez zajištění dohledu nad osobami, které nejsou právně odpovědné 

(pedagogický dohled může vykonávat mimo pedagogického pracovníka i osoba, která je v pracovněprávním 
vztahu k subjektu a současně byla prokazatelně seznámena se způsobem tohoto dohledu) 

• Zahrada je využívána po dobu celého roku s rozdělením na letní a zimní provoz. Po dobu zimního provozu 
(listopad – březen) je nutno dodržovat teplotní limity, které jsou stanoveny pro zimní období 

• Před zahájením pobytu je nutno provést základní úkony, kterými jsou: 
              pravidelný denní úklid, který mimo jiné zahrnuje: 

� úklid odpadků z plochy hřiště a jejich odstranění do určených nádob 
� pravidelnou denní vizuální kontrolu technického stavu herních prvků vč. průběžné péče 
� fyzickou kontrolu uzavření vstupních branek a dalších možných vstupů do prostor hrací plochy, které by mohly 

být využity k samovolnému opuštění prostoru   
� odstranění zjištěných závad a není – li to možné učinit všechny nutné kroky k tomu, aby byl na poškozené prvky 

nebo místa zahrady vstup dětí zamezen 
� provádět pravidelnou údržbu, o prováděných opravách, údržbě a technických prohlídkách vede provozovatel 

prokazatelnou dokumentaci   
 
VYBAVENÍ VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY 
V rámci vybavení hracími prvky jsou v prostoru hrací plochy osazeny  
Lanová pyramida  – lanová pyramida je určena maximálně pro 10 dětí, při lezení je hlavním rizikem možnost vložení nohy 
pod lano a tím ztráta rovnováhy, možná úrazovost končetin.  
Balan ční lávka  – lávka je určena maximálně pro jedno dítě. Při použití je vždy nutno dbát na bezpečnost, kdy je zejména 
rizikem lezení dětí proti směru a lezení jinou než klasickou cestou (po konstrukci) apod.  
Kladina  – kladina je určená pro jedno i více dětí jdoucí za sebou. Při použití je vždy nutno dbát na bezpečnost, především 
na rozestupy mezi jednotlivými dětmi. Hlavním rizikem je možné uklouznutí, především na mokrém povrchu kladiny. 
 
POVINNOSTI UŽIVATELE 

• Uživatelům je zakázáno používat zařízení hracích prvků k jiným účelům, než pro které bylo zřízeno.  
• Pedagogický dohled nad dětmi a žáky je povinen před zahájením sportovních aktivit provést vizuální kontrolu 

vybavení a uzavření možných východů z prostoru hrací plochy 
• V případě zjištění závady na zařízení hrací plochy je osoba, která tuto skutečnost zjistí, povinna bezodkladně 

ohlásit odpovědné osobě.   
• V případě úrazu v době provozu školy zajistí ošetření pedagogický pracovník včetně uvedení všech údajů, které 

požaduje vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb.   
• Uživatelé nesmí vnášet do prostoru dětského hřiště alkoholické a jiné návykové či omamné látky, v prostoru hrací 

plochy je ve smyslu § 8, zákona 379/2005 Sb. v platném znění zákaz kouření. 
 
Pro p řípad nouze prosím volejte  
112 (IZS) 
150 (hasiči) 
155 (lékařská služba) 
158 Policie ČR) 
 
Platnost provozního řádu od 01.09.2015 
 
 
 
Mgr. Dagmar Šenbergerová 
ředitelka školy 


