Provozní řád dětského hřiště v MŠPuchÝřova 13a. 628 00 Brno
1.Dětskéhřištějeurče*odětenrMŠvevěk*od3do61et.

2.

Kažďé dítě musí bIt při používánízařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby
(učitelky, rodiče, odpovědné osoby) a nesmí být ponecháno o samotě.

3.

Dospělá osoba (učitelka, rodiče" odpovědná osoba) je povinna, před tím, než se dítě
dostane do kontaktu s herními zaŤízenímíhřiště, tyto překontrolovat,.isou - ii z hlediska
bezpečnosti hrajícíchsi dětí v pořádku, V případě zjištění"že je stavem zŇízení híiště
olrroŽena bezpečnost ditěte, nesmi dospělá osoba (učitelka, rodiěe. odpovědná osoba)
připustit, ab.v je dítě používalo.

4.

Děti nesměj í!ézt,šplhat,běhat, klouzat se nebo pťovozovat jinou čirrnost mimo prostory
a zařizení hřiště, která jsou k těmto čipnosten vyhrezeny a určeny.

5.

Do prostoru hriště není dovoleno vodit zvíŤata, přinášet jirré }rračk;l, nosit jidio. piti {ve
sklerrěných nebo jiných rozbitných nádobách,l,teré woří střepy) nebo ostatní věci, Při
používánízar"rtení hřiště a průvozůváníjiných pohybových aktivit je uživatelůmhřiště
zakiuinakorrzumace nápojů a potravin z důvodu nebezpečíjejich vdechnutí.

6.

Pozor, v horkém počasímůžeb|t povrch zařízení hřiště rozpálen na teplotu, pťt nížttozí
vznik popáienin při doteku. Dohlížejícidospěiá osoba (učiteika. rodiče. odpovědná osoba)
je povirura tepiotrr zaťízenípředem překontrclovat a připadně rlstup ditěti zakázat.

7.

Je-li povrch zašizeni mokrý, vlhký, namrz,|ý nebo pokr),tý sněhem je z důvodu
bezpečnosti vstup dětí na hřiště zakinin.

8.

Na hřišti platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm!

9.

Za úmyslnépoškození zařizeni hriště dítětem nebo škodir vzniklou nerespektor,áním
provozního řádu nese odpoťědnost v plné qliši dohlížející
dospělá osoba (učitelka, rodiče.
odpovědná osoba).

10,

V případě úrazu, {ištěných poškození azávaďnazňzení hřiště, je dospělá osoba
(učitelka, rodiče, odpovědná osoba) povinna toto neprodleně oznámit ředitelce MŠnebo
jejímu zástupci.

1

1.

Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek.

L2. Cizím osobám je vsnlp na hřiště zakázán.
13. Důležitá teiefonní čísla:Záchranná

služba: 155
Policie: 158
Hasiči: l5S
Provozovatel: MŠPuchýřova I3a, Brno: 544 210 333

Datum:
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a//

Podpis odpovědné osoby provozovatele:

eú ft^ár'

Mateřská škola, Brno, Puchýřova,l3a,

příspěvková organizace
Puchýřova 13a, 628 00 Brno

lčo:494 67 395

