PROVOZNÍ ŘÁD
DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ HUSOVA







I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Provozní řád objektu dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ Husova upravuje
povinnosti správce, všech uživatelů objektu a návštěvníků objektu.
Správce objektu seznámí s provozním řádem všechny uživatele objektu a zajistí jeho
vyvěšení na vyhrazeném místě
II. VSTUP DO OBJEKTU
Do objektu je možno vstupovat bránou z ulice Petra Křičky.
Pro vstup účastníků na akce pořádané v objektu musí organizátor akce vyhotovit
prezenční listinu, účastnících výcviku a výuky se vede záznam.
III. VJEZD DO OBJEKTU
Pro vjezd do objektu slouží brána z ul. Petra Křičky.

IV. POBYT V OBJEKTU
V objektu smějí pobývat:
 návštěvníci, který v prostorách dětského dopravního hřiště absolvují výuku a
praktický výcvik pravidel provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné
chůze a jízdy spolu s pedagogickým doprovodem, nebo samostatně, a to v rozsahu
daném harmonogramem činnosti dopravního hřiště
 osoby, které v objektu vykonávají se souhlasem správce kontrolní, nebo dočasné
údržbářské práce.


V. KLÍČOVÝ REŽIM V OBJEKTU
Vchody do objektu, které nejsou užívány jsou uzamčeny. V případě potřeby mohou
být otevřeny pouze na dobu nezbytně nutnou. Klíče od těchto vchodů a vjezdů jsou
uloženy u správce nebo školníka ZŠ Husova .






VI. .PROVOZNÍ DOBA ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
Časové vymezení výcviku a výuky žáků základních a dalších škol je určeno dle
harmonogramu:
mateřských škol,
základních škol,
dětí s rodiči,
volného výcviku apod.






VII. POVINNOSTI SPRÁVCE OBJEKTU
Správce objektu je zejména povinen zabezpečovat:
údržbu a opravy,
přednostní opravy havárií, které ohrožují bezpečnost, omezují provoz objektu,
úklid v objektu,
odvoz odpadu.








VIII. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ OBJEKTU
Všichni návštěvníci objektu jsou povinni:
dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady
bezpečného chování,
nekouřit na místech, kde je to zakázáno,
chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru,
případný požár neprodleně nahlásit správci objektu nebo řiditeli školy
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 jejich rodiče.
IX. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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