1.1.1PROVOZNÍ ŘÁD
dětského dopravního hřiště

Typ DDH:
Název DDH: DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ TACHOV
Adresa DDH: Zárečná 1540, 347 01 Tachov
Zřizovatel DDH: Město Tachov, Hornická 1695, IČ: 00260231
Provozovatel DDH - odpovědná osoba: ZŠ TACHOV, ZÁREČNÁ 1540, příspěvková
organizace, správce hřiště - Rostislav Kvarda
Formy aktivit na DDH
 Využití DDH v dopoledních hodinách – výuka dopravní výchovy:
ZŠ a MŠ.
 Využití DDH v odpoledních hodinách: pro ŠD, zájmové útvary a veřejnost.

Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených dětem a mládeži
 V době školního vyučování pondělí – pátek:
Dopoledne od 08:00 do 12:35 pro ZŠ a MŠ.
Odpoledne od 13:00 do 15:00 pro ŠD, kroužky dopravní výchovy; od 15:00 do 18:00
veřejnost.
Sobota a neděle, státní svátky, prázdniny pro veřejnost uzavřeno (nebo dle dohody
s provozovatelem)
 Úprava provozu dle místních podmínek a povětrnostních podmínek.
Vstup do prostoru DDH
 Do objektu DDH je možno vstupovat vchodem ze Zárečné ulice.
 DDH mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež, děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů.
 Povinnost nosit přilbu.
Vyučovací režim





Začátek vyučování v 8.00 hod.
Výuka musí být ukončena nejpozději do 12.35 hod.
Vyučovací hodina trvá 45 minut.
O účastnících výcviku a výuky dopravní výchovy vede vyučující na DDH záznam
(„Záznam o výuce a výcviku na DDH“).

 Pro vstup účastníků jiných akcí mimo řádnou výuku dopravní výchovy, kromě
volnočasových aktivit, musí organizátor akce vyhotovit přehled o počtech zúčastněných.
Povinnosti zřizovatele DDH
Pokud není dohodou stanoveno jinak, je zřizovatel povinen zabezpečovat:

Přednostní opravy havárií, které ohrožují bezpečnost návštěvníků DDH,
zhoršují hygienické podmínky, či jinak omezují provoz DDH.










Povinnosti provozovatele DDH
Pokud není stanoveno jinak, je provozovatel povinen:
Užívat prostory ke sjednanému účelu, k jeho změně může dojít pouze na základě
písemné dohody zřizovatele a provozovatele DDH.
Provádět běžnou údržbu a drobné opravy spojené s provozem DDH
Provádět jakékoliv stavební úpravy pouze se souhlasem zřizovatele.
Být operativně ve spojení se zřizovatelem pro možnost řešení mimořádných událostí;
Používat DDH a s péčí řádného hospodáře.
Umožnit pracovníkům zřizovatele a krajského koordinačního pracoviště BESIP vstup
do prostor DDH za účelem kontroly jeho stavu, výuky a výcviku dopravní výchovy,
provedení inventarizace majetku.
Umožnit přístup poskytovateli dotačního titulu k provádění kontroly užití účelové
dotace.
Umožnit pracovníkovi krajského koordinačního pracoviště BESIP manipulaci
s majetkem, který byl na DDH zapůjčen za účelem výuky dopravní výchovy
(metodický materiál, jízdní kola, apod.).

Bezpečnostní pokyny
 DDH nezajišťuje pitný režim uživatelům DDH.
 Nezbytnou první pomoc poskytuje vyučující na DDH ve spolupráci s pedagogickým
doprovodem.
 Pobyt dětí je umožněn pouze v případě příznivého počasí a nehrozícího smogového
nebezpečí.
 Během pobytu venku není žákům povoleno běhat, skákat po lavičkách a ničit zeleň.
 Děti se chovají podle poučení k BOZP, s nímž byli seznámeni na začátku výuky na DDH,
a pokynů pedagogického doprovodu. Především se chovají tak, aby ochránily zdraví své a
zdraví ostatních účastníků.
 Při používání DDH a jízdě na jízdních kolech, koloběžkách, tří a čtyřkolkách musí
účastníci používat ochrannou přílbu schváleného typu (zákon č. 361/2000 Sb., § 58, odst.
1); v rámci oblečení je doporučeno, aby nohavice přesahovaly přes kolena a rukávy přes
lokty.
 Na DDH se nesmí používat technické prostředky (jízdní kola, tří a čtyřkolky, koloběžky),
jejichž technický stav nebyl zkontrolován odborným pracovníkem; na DDH musí být
k dispozici „Protokol o technické prohlídce, údržbě a opravě technických prostředků
na DDH“ vystavený odborným pracovníkem.

 Na účastníky řádné výuky dopravní výchovy zpravidla v dopoledních hodinách se
v případě škodní události účastníka výuky vztahuje pojištění sjednané konkrétní školou,
jejíž vedení žáky na DDH vyslalo.
 Za systém pojištění škodních událostí v době konání volnočasových aktivit na DDH je
zodpovědný provozovatel DDH ve spolupráci se zřizovatelem DDH; za bezpečnost dětí
organizovaných ve skupině odpovídá její vedoucí, v případě jednotlivců, za tyto
odpovídají rodiče.
 Za systém pojištění škodních událostí v době konání ostatních akcí na DDH je
zodpovědný organizátor akce ve spolupráci s provozovatelem a zřizovatelem DDH;
 Kázeňské přestupky řeší pedagogický doprovod dané skupiny dětí. Pedagogický
doprovod po celou dobu výuky dopravní výchovy odpovídá za kázeň a bezpečnost
svěřených dětí.
Je zakázáno:
 Vstupovat na DDH při nepříznivém počasí (silný vítr, déšť, sníh, náledí, viditelnost).
 Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky.
 Užívat DDH při jeho nebezpečném poškození.
HASIČI: 150
POLICIE: 158
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
MĚSTSKÁ POLICIE: 156
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112
Mgr. Zdeněk Hnát
ředitel školy

