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PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

 

 

1.Veřejné hřiště je určeno dětem do 12 let. 

2. Každé dítě musí být pod dohledem dospělé osoby. Nesmí být ponecháno o 

samotě. 

3. Dospělá osoba je povinna hřiště před použitím zkontrolovat, je-li z hlediska 

bezpečnosti v pořádku. V opačném případě nesmí hřiště použít. 

4. Děti nesmí lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jinou činnost mimo 

prostory a zařízení hřiště, které jsou k těmto činnostem určeny a vyhrazeny. 

5. Do prostoru hřiště není dovoleno vodit zvířata a nosit jídlo nebo pití ve skleněných 

nádobách, které se mohou rozbít. 

6. POZOR – v horkém počasí může být povrch hřiště rozpálen na teplotu, při níž 

hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející osoba je povinna stav dopředu 

zkontrolovat, případně vstup zakázat. 

7. Je-li povrch mokrý, z důvodu bezpečnosti je vstup na hřiště zakázán. 

8. Platí zde přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm !!! 

9. Za úmyslné poškození hřiště dítětem, nebo škodu vzniklou nerespektováním 

provozního řádu,  nese zodpovědnost v plné výši dohlížející osoba, nebo osoba 

odpovědná za dítě. 

10. V případě úrazu, poškození, závad atd. je dospělá osoba povinna toto 

neprodleně oznámit provozovateli hřiště, což je v tomto případě ZŠ Unčín ( na 

obecním pozemku ). 

11. Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek! 

12. Důležitá telefonní čísla:  

Záchranná služba – 112, 155 

Policie – 158 

Hasiči – 150 



13. Po ukončení vyučování a zamčení školní budovy, tj. po 15.hodině  a během 

víkendů,  je zakázáno hřiště používat. Za neoprávněné pobývání na hřišti v případě 

úrazu  neodpovídá škola, nýbrž zákonný zástupce dítěte. Stejně tak jako za jeho 

poničení. 

13. Všichni žáci a jejich zákonní zástupci jsou s tímto řádem seznámeni. 

14. Všichni pracovníci školy, pedagogičtí i nepedagogičtí, se s řádem školního hřiště 

seznámili. 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Šafrová ………………………………………………. 

Renáta Šaurevá ………………………………………………. 

Jana Jílková  ………………………………………………. 

Marcela Pešková ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Unčíně, dne 2. 9. 2019      Mgr. Monika Tomášová 

( platné do další aktualizace )     ředitelka 

 



                

 


