PROVOZNÍ ŘÁD hřiště ZŠ a MŠ Neslovice
Provozovatel: ZŠ a MŠ Neslovice, okres Brno-venkov, Hlavní 71, 66491
tel.č.:, 739575938

Odpovědný pracovník :Mgr. Lenka Odehnalová, za úklid hřiště odpovídá pí. Jana Skopalová
Provozní doba: pondělí – pátek od 7:30 do 17:00 hodin,
1.

2.

3.

Mimo uvedenou provozní dobu je možnost pronájmu hřiště za úplatu
Denní úklid a průběžná péče o herní prvky
➢ Úklid odpadků z plochy hřiště
➢ Zametení zámkové dlažby
➢ Shrabání listí
➢ Vysypání odpadkového koše
➢ Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků
➢ Denní odstraňování hrubých nečistot z dopadových ploch – kačírek, písek
➢ Okamžité odstranění zjištěných, nebo nahlášených závad
Péče o zeleň
➢ Shrabání a úklid listí
➢ Drobné prořezy dřevin
Roční revize herních prvků
➢ 1x ročně ( firma NOKASPORT)

Na hřišti je zakázáno
ničení vybavení hřiště
přelézání plotu, rozplétání plotu a věšení se na plot
pohazování odpadků a nošení skleněných lahví do objektu na hřišti je umístěna nádoba na odpadky
vodění psů a jiných zvířat do objektu
požívání alkoholu a jiných návykových látek
kouření a distribuce drog
provozování hazardních her
ničení rostlin v celém areálu a lezení na stromy
zdržování se po uzavírací době v prostoru hřiště
dětské prvky slouží pro děti od 3 do 12 let, do 7 let je nutný dozor dospělé zodpovědné osoby
přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody, přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno
(toto lze považovat za neoprávněný vstup na cizí pozemek)
vjezd na kole, kolečkových bruslích a koloběžce je povolen jen za podmínek, že cyklista a bruslař má
přilbu a neohrožuje ostatní uživatele hřiště, po zpevněné ploše hřiště je dovoleno ježdění na školních
koloběžkách za stanovených podmínek
uživatelé hřiště jsou upozorněni na nebezpečí úrazu spojeného s osazenými stromy, betonovou zídkou
pod oplocením , užíváním herních prvků
před ukončením pobytu venku je povinností dětí i pedagogických pracovníků uklidit míče a hračky
na určená místa.
veškeré úrazy nebo poškození hřiště musí být nahlášeny odpovědnému pracovníkovi, aby bylo možné
provést okamžité opatření k nápravě, lékárnička pro poskytnutí první pomoci je k dispozici ve škole kuchyňka
-

UPOZORNÉNÍ V případě porušení tohoto provozního řádu hřiště může být uživatel vykázán z areálu a
podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření
Policie ČR
Důležitá telefonní čísla: 155 – záchranná služba
150 – hasiči
158 – policie ČR
112 – tísňové volání / SOS
156 – městská policie

HŘIŠTĚ JE URČENO DĚTEM A ŽÁKŮM ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ
ŠKOLY NESLOVICE
V Neslovicích 25. 8. 2020

Mgr. Lenka Odehnalová
ředitelka školy

