Provozní řád
dětského
dopravního
hřiště
Název: Dětské dopravní hřiště Hranice
Adresa: Hranice, Studentská ulice
Provozovatel a správce: Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace
Školitel dopravní výchovy: Autoškola Trčka
Kapacita DDH: 15 cyklistů
Čl. 1
Základní ustanovení
Ustanovení provozního řádu se vztahuje na dětské dopravní hřiště (dále jen DDH)
spravované ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo a je závazné pro správce DDH a jeho návštěvníky.
Čl. 2
Funkce DDH
DDH je zařízení určené k výuce dopravní výchovy a výchově dětí pod vedením zaměstnanců škol a školských zařízení či jiných příspěvkových a neziskových organizací (dále
pedagogický doprovod).
Čl. 3
Provoz DDH
a) DDH je přístupné od dubna do října ve dnech pondělí až pátek v době od 07.30
do 17.00 hod. V jinou dobu je vstup umožněn pouze se souhlasem provozovatele.
b) Organizovaná výuka je zajišťována pro 4. ročníky základních škol ve středy až pátky, zajišťuje ji školitel dopravní výchovy. V případě zájmu o organizovanou výuku u jiných
ročníků je nutný předchozí souhlas školitele.
c) Provoz pro školy a školská zařízení zajišťuje v pondělky a úterky správce DDH.
d) Volný vstup na dopravní hřiště je možný od dubna do září ve dnech čtvrtek a sobota v době od 15:00 do 18:00 hodin.
Na DDH je zakázáno:
·
jízda dětí na kole do 18-ti let bez ochranné cyklistické přilby
·
vstupovat se psy nebo jinými zvířaty
·
vjíždět s motorovými vozidly (mimo určená vozidla)
·
poškozovat jeho vybavení a veřejnou zeleň (stromy, okrasné keře)
·
manipulovat s otevřeným ohněm
·
konzumovat alkoholické nápoje a kouřit
·
vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
·
narušovat průběh výuky dopravní výchovy
·
vstupovat do areálu mimo provozní hodiny
·
odkládat kola mimo místo k tomu určené (stojany)
·
jezdit na kole po nezpevněných plochách

Je doporučeno používat oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi.
UPOZORNĚNÍ:
Používání dětských atrakcí a samotná jízda na kole v areálu DDH je pouze na vlastní
nebezpečí a vlastní odpovědnost! Za případné škody na majetku či zdraví odpovídá zákonný zástupce nebo pověřená osoba starší 18 let, která doprovází osobu mladší 15 let.
Čl. 4
Výkon správce DDH
a) Určený správce vykonává správu DDH s viditelnou péčí a je především povinen:
- dbát na dodržování pravidel stanovených pro návštěvníky DDH
- pečovat o vzhled DDH, zejména dbát na udržování čistoty a pořádku
b) Správce může v případě, že nelze zcela zajistit bezpečnost návštěvníků DDH (v době provádění terénních úprav, za sněhu, náledí, naplnění kapacity hřiště apod.), dočasně omezit
vstup do areálu.
c) V době organizované výuky je podřízen pokynům školitele dopravní výchovy.

Čl. 5
Přístup na DDH
a) Přístup na DDH je možný pouze po předchozí rezervaci (minimálně jeden pracovní den
předem).
b) V případě zájmu o školitele dopravní výchovy si zájemce rezervuje výuku přímo u školitele (Jan Trčka, tel. 603 259 136, mail: info@autoskolatrcka.cz). Pro výuku za přítomnosti školitele jsou vyčleněny dny středa, čtvrtek, pátek.
c) V případě zájmu o vedení dopravní výchovy svépomocí si zájemce rezervuje přístup na
DDH u správce hřiště (Marta Pospíchalová, tel. 581 659 177, mail: pospichalova@zssromotovo.cz). Pro výuku vedenou svépomocí jsou vyčleněny dny pondělí, úterý.
d) Správce DDH zajistí odemknutí vstupní brány ze Studentské ulice, sociálního zařízení a
skladu kol.
e) Pedagogický doprovod je povinen převzít od správce DDH vybavení DDH včetně sociálního zařízení. Zjištěné závady okamžitě nahlásí správci DDH, závady na jízdních kolech zapíše
do sešitu závad umístěného ve skladu jízdních kol.
f) Po skončení výuky předá pedagogický doprovod správci DDH vybavení zpět. Za zjištěné
závady nese zodpovědnost pedagogický doprovod a organizace, která DDH využívala. Správce DDH zajistí uzamknutí DDH.
g) Lékárnička pro první pomoc je umístěna ve skladu kol.
h) Volný vstup na DDH dle čl. 3, odst. d) je povolen jen osobám mladším 15 let v doprovodu
zákonného zástupce nebo pověřené osoby starší 18 let a to jen s vlastním jízdním kolem, trojkolkou, koloběžkou apod.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
a) Porušování tohoto řádu může být řešeno dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích.
b) Tento řád je závazný pro všechny pracovníky, kteří provádějí jakékoliv práce na DDH a
pro všechny osoby, které se na DDH zdržují.
c) Provozní řád je viditelně vyvěšen při vstupu a na požádání je k dispozici u správce DDH.
d) Tento řád nabývá účinnosti dnem vydání.

V Hranicích dne 13.5.2016

