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2.1.3 Provozní řád dětského dopravního hřiště 
 

Dětské dopravní (dále DDH) slouží k výuce dopravní výchovy dětí Mateřské školy Hostinné. 

DDH. Na základě smluvního vztahu je výuka zajišťována pro děti mateřských, případně žáky 

1. stupně Základní školy Hostinné a děti v doprovodu zákonných zástupců. Uživatelé mohou 

na DDH  vstupovat pouze po předchozí dohodě s vědomím odpovědného pracovníka. Cizím 

osobám je vstup zakázán. 

 

Zřizovatel:                         Město Hostinné 

Správce:                             Mateřská škola Hostinné, odloučené pracoviště Hasičská 231 

Ředitelství:                        Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 773 380 111 

                                           mskolka@kthostinne.cz 

 

Odpovědný pracovník:     Jitka Vítová, vedoucí učitelka MŠ Hasičská Hostinné, 778 059 222 

                                          Vitoji01@seznam.cz 

 

Datum otevření: 

 

Režim dne (vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení).      

 

 

1. DDH tvoří: 

 
 Značené asfaltové cesty s dopravními značkami. 

            Do ostatních prostor zahrady je vstup zakázán. 

 

2. Provozní doba pro jednotlivé mateřské školy, ZŠ, veřejnost: 

 
 Po dobu provozu MŠ, tj. od 9:00 do 16:00 hodin pro děti z MŠ (dle domluvy). 

 Provozní doba může být upravena dle jednotlivých akcí. 

 Provoz pro žáky ZŠ Hostinné po předchozí domluvě, nejdéle do 17:00 hodin. 

 Pro veřejnost je vstup možný v úterý a ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 hodin za 

doprovodu zákonného zástupce a asistenta prevence. 

 V době uzavření MŠ a v zimních měsících (listopad až březen) bude DDH uzavřeno. 
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 Zdržovat se v prostoru hřiště mimo provozní dobu je zakázáno. 

 Areál zahrady MŠ uzamyká uklízečka v 17:15 hodin. 

 

 

3. Využití DDH 

 

 Výuka dopravní výchovy. 

 Dopravní soutěže.  

 MŠ, ZŠ, veřejnost. 

 

4. Provozní podmínky 

 

 DDH spravuje Město Hostinné, zajišťuje jeho pravidelnou údržbu. 

 Všichni účastníci DDH mají povinnost mít vlastní ochranné prostředky! 

 Děti z odloučených pracovišť MŠ s pedagogickým pracovníkem mohou používat a 

zapůjčit si kola, koloběžky a vozítka.  

 Žáci ze ZŠ si přivezou vlastní kola, koloběžky. Za stav kola nebo koloběžky 

zodpovídá dozorující pedagog ZŠ. 

 Kapacita hřiště je pro děti z MŠ do výše 24 jezdících dětí. 

 Kapacita DDH pro žáky 1. stupně ZŠ je nejvýše 20 jezdících osob. 

 V případě mokrých nebo zmrzlých vozovek musí být vždy akce přerušeny. 

 Správce je oprávněn z technických důvodů hřiště uzavřít. 

 Správce hřiště je oprávněn vykázat z areálu hřiště uživatele, kteří nedodržují provozní 

řád hřiště. 

 Provozovatel neručí za odložené věci, nenese odpovědnost za škodu, či zcizení věcí 

návštěvníků hřiště. 

 

5. Povinnosti všech zaměstnanců a uživatelů objektu 

 

 Všichni zaměstnanci a uživatelé objektu jsou povinni: 

 Řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a 

dbát na bezpečnost a pořádek. 

 Dodržovat předpisy a pokyny a k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví, zásady 

bezpečného chování na DDH. 

 Za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází. 

 V případě zjištění jakékoliv závady DDH, na jízdním prostředku, včetně 

takové závady, která se projevila až v průběhu používání, je povinnost tuto 

skutečnost nahlásit odpovědné osobě. 

 V případě úrazu je povinnost ošetřit zraněného na místě – lze využít lékárničku 

v MŠ Hasičská. 

 V případě závažného úrazu je nutné zavolat záchrannou službu (t.č. 155, 112). 

 



Provoz týkající se aktivit určeným dětem a mládeži 

 Denně (pondělí – pátek).      

 Úprava dle místních podmínek. 

 

Vstup do prostotu DDH 

 Do objektu DDH je možno vstupovat brankou. 

 Zaměstnanci a návštěvníci DDH (skupiny dětí s pedagogickým doprovodem a 

další mohou využívat uvedený vchod – branku. 

 DDH mohou využívat děti, děti s rodiči, děti do 6 let pouze v doprovodu 

rodičů (popř. osoby starší 15 let). 

 

6. Všeobecné zásady užívaní DDH 

 

 Děti MŠ mohou používat jízdní kola, koloběžky…, které jsou majetkem správce 

DDH a je u nich prováděna pravidelná kontrola školnicí MŠ, v případě potřeby 

odborným pracovníkem. Vypůjčené dopravní prostředky není možné vyvážet mimo 

prostor DDH. 

 Pokud žáci, děti používají vlastní jízdní prostředky, zodpovídá za jejich technický 

stav jejich pedagogický či jiný doprovod. 

 Při jízdě na kole a odrážedle či jiném vozítku musí mít dítě (žák) vždy na hlavě 

přilbu. 

 Děti z ostatních MŠ, žáci ZŠ nebo veřejnost mohou využít toaletu v suterénu 

mateřské školy. Za povinnost udržovat pořádek zodpovídá doprovázející pedagog ZŠ 

nebo doprovod dítěte.  

 

7. Účastníci DDH nesmí: 

 

 Používat poškozená kola a ochranné pomůcky. 

 Poškozovat dopravní značky a značení. 

 Vstupovat do ostatních prostor zahrady. 

 Při jízdě vrážet úmyslně do spolujezdce. 

 Odhazovat předměty, které znečišťují okolí. 

 Nesmí vstupovat do prostoru budovy MŠ. 

 

8. Bezpečnostní pokyny a zásady poskytování první pomoci 

 

 DDH  (ne)zajišťuje pitný režim. 

 Nezbytnou první pomoc poskytuje vyučující na DDH ve spolupráci s pedagogickým 

doprovodem. 

 Pobyt dětí je umožněn pouze v případě příznivého počasí a nehrozícího smogového 

nebezpečí. 

 Během pobytu venku není dětem, žákům a veřejnosti povoleno běhat, skákat po 

lavičkách a ničit zeleň. 



 Děti se chovají podle poučení k BOZP, s nímž byli seznámeni na začátku výuky na 

DDH, a pokynů pedagogického doprovodu. Především se chovají tak, aby ochránily 

zdraví své a zdraví ostatních účastníků. 

 Při používání DDH a jízdě na jízdních kolech, koloběžkách, tří a čtyřkolkách musí 

účastníci používat ochrannou přílbu schváleného typu (zákon č. 361/2000 Sb., § 58, 

odst. 1);  v rámci oblečení je doporučeno, aby nohavice přesahovaly přes kolena a 

rukávy přes lokty. 

 Na DDH se nesmí používat technické prostředky (jízdní kola, tří a čtyřkolky, 

koloběžky), jejichž technický stav nebyl zkontrolován odborným pracovníkem; na 

DDH musí být k dispozici „Protokol o technické prohlídce, údržbě a opravě 

technických prostředků na DDH“ vystavený odborným subjektem. 

 

 

 

 

Provozní řád DDH byl vydán dne………………. 

 

 

Mgr. Vladimíra Svobodová 

……………………………. 

ředitelka MŠ Hostinné 

 


