Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk
Nádražní 77, 788 32 Staré Město
tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ MŠ
Hřiště je určeno pro děti MŠ, může být využito i žáky 1. stupně ZŠ.
(výrobcem deklarovaný věk - pro děti 3-12 let)
Na hřišti je zakázáno:








Vstupovat bez dohledu vyučujícího případně jiné oprávněné dospělé osoby
Používat zařízení a vybavení, je-li poškozené
Vnášet do prostoru hřiště věci nebo látky, které mohou ohrozit zdraví a
bezpečnost
Znečišťovat hřiště a okolí, zanechávat odpadky
Úmyslně rozhoupávat lanové překážky a zavěšené mostky
Používat herní prvky v rozporu s jejich určením a funkcí, ničit je, či jinak
upravovat
Přetěžovat jednotlivé hrací prvky:
 Lanovka - max. 1 dítě do 80 kg
 Houpačka hnízdo – max. 2 děti – celková hmotnost dvojice 80 kg
 Pružinové houpadlo – max. 1 dítě do 35 kg
 Na jedné překážce (lanovém mostě, skluzavce, lezeckých stěnách a
výlezech a ostatních obdobných komponentech a atrakcích) smí být vždy
pouze 1 dítě.

Každý návštěvník je povinen:








Seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej
Dbát pokynů dohledu konající osoby
Chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a
bezpečnosti vlastní a ostatních osob
Před použitím hřiště je nutno zkontrolovat hrací
plochu, zda se na ní nenachází nežádoucí
předměty. Dále je nutno zkontrolovat, zdali jsou
herní prvky funkční a nezávadné
Neprodleně hlásit vzniklé nebo zjištěné závady na
zařízení přítomnému dohledu či vedení školy
Udržovat pořádek a čistotu, odnášet vlastní odpadky.

V případě nutnosti volejte:
Záchranná služba:
tísňové volání:
policie ČR.
Hasiči:
Škola:

155
112
158
150
583 239 230

Ostatní ustanovení:







Děti a žáci školy se zároveň řídí školním řádem
Provozní doba hřiště pro MŠ je po-pá od 8.00 – 16.00
Rodiče dětí MŠ mohou hřiště využít mimo provozní dobu MŠ pouze na
základě písemné dohody s vedením školy (dohoda obsahuje bližší pravidla
a podmínky pro užívání dětského hřiště cizími osobami – vstup na vlastní
nebezpečí)
Vstup ostatním osobám a rovněž zvířatům je zakázán.
Případné škody na majetku hradí ten, kdo je způsobil

Staré Město 1. 7. 2016

Mgr. Bc. Radovan Šikula
ředitel školy

