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Provozní řád dětského hřiště v MŠ Křetín 

 
 

1. Dětské hřiště je určeno pouze dětem MŠ Křetín ve věku od 3 do 7 let. 

2. Každé dítě musí být při používání hřiště pod neustálým dohledem dospělé osoby (učitelky, 
rodiče, odpovědné osoby) a nesmí být ponecháno o samotě. 

3. Dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, tyto 
vizuálně překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti v pořádku. V případě zjištění, že je 
stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí připustit, aby je dítě používalo. 

4. V případě poškození a závad na zařízení hřiště nebo v případě úrazu je dospělá osoba povinna 
toto neprodleně nahlásit ředitelce školy. 

5. Pravidelné revize jsou prováděny odborně způsobilou osobou 1 x ročně, v součinnosti se 
zřizovatelem. 

6. Děti nesmí lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jiné činnosti mimo prostory a zařízení 
hřiště. 

7. Do prostoru hřiště není dovoleno vodit zvířata, nosit jídlo a pití (zejména ve skleněných 
nádobách, které tvoří střepy) nebo ostatní věci. Při používání herních prvků a provozování 
jiných pohybových aktivit je dětem zakázáno konzumovat potraviny a nápoje z důvodu 
nebezpečí jejich vdechnutí. 

8. POZOR – v horkém počasí může být povrch herních prvků rozpálen na teplotu, při níž hrozí 
popálení při doteku. Dohlížející osoba je povinna teplotu překontrolovat a případně vstupu dětí 
zamezit. 

9. Je-li povrch zařízení mokrý nebo vlhký, je z důvodů bezpečnosti vstup dětí na hřiště zakázán. 

10. Na hřišti platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm. 

11. Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním 
provozního řádu nese odpovědnost dohlížející dospělá osoba (učitelky, rodiče). 

12. Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek. 

13. Cizím osobám je vstup na hřiště zakázán. 

14. Provozovatel: Základní a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, přísp. Organizace 
Odpovědná osoba: Mgr. Petra Procházková, ředitelka školy 

15. Důležitá telefonní čísla:   Záchranná služba  155 
                                                    Policie 158 
                                                    Hasiči  150 

 
 
 
V Křetíně 1.9. 2018 


