Provozní řád
Provozované zařízení: Dětské hřiště Základní školy Čachovice
Adresa: Komenského 96, 294 43 Čachovice
Provozovatel: Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy
Odpovědný pracovník (správce): Lucie Kováčová, tel. 734601456
Za úklid hřiště odpovídá jeho správce, který pověří v případě potřeby pana školníka.
Provozní doba:
a) pro žáky Základní školy Čachovice
od 1. září do 30.6. od 6.35 hod. do 15.30 hod. – v době školního vyučování nebo provozu
školní družiny
b) pro ostatní organizované skupiny (po dohodě a platné smlouvě s vedením školy) od 1.
dubna do 31. října

1.

Dětské hřiště může být používáno v rámci dopoledního i odpoledního vyučování (např.

v rámci hodin tělesné výchovy, zájmových činnostech nebo o přestávkách) a školní družinou.
Žáci mohou v době vyučování používat dětské hřiště pouze po předchozím svolení
vyučujícího a pod jeho dohledem.
2.

Z důvodu bezpečnosti nesmí být dětské hřiště používáno za nepříznivého počasí (kluzký

nebo namrzlý povrch zařízení).
3.

Žáci jsou poučeni o bezpečnosti třídními učiteli, učiteli tělesné výchovy, vychovateli

školní družiny, popř. jinými oprávněnými osobami dohlížejícími nad žáky.
4.

Pokud dojde na dětském hřišti k úrazu, musí být neprodleně nahlášen vedení školy nebo

správci hřiště.
5.

Průběžný úklid hřiště a vysypání odpadkových košů, zajišťuje správce hřiště ve

spolupráci s panem školníkem. Sekání trávy, úklid listí a drobné ořezy dřevin zajišťuje pan
školník.
6.

Herní prvky jsou správcem hřiště vizuálně kontrolovány jednou za týden, závady

okamžitě odstraňovány. Pokud nelze závadu odstranit, je nutno ihned zamezit přístup žáků na
hřiště a zajistit opravu (dohoda se školníkem, popř. s vedením školy).

6.

Provozní kontrola se provádí každých 8 týdnů dle instrukcí od výrobce pro kontrolu

prvků. Tuto kontrolu provádí pan školník Boháček, provedení kontroluje správce hříště.
Jednou ročně je odbornou firmou provedena revize herních prvků a jejich případná oprava
nebo výměna.
7. Údržba pískoviště: Stav obrub pískoviště je kontrolován průběžně. Při týdenní kontrole
hřiště jsou odstraňovány hrubé nečistoty. 2x během roku je písek v pískovišti přeházen (v
úložišti písku – květen, září). 1x ročně je provedena výměna písku: březen/duben (použít
písek kopaný hrubosti 0,4).

Tento provozní řád se řídí platnou legislativou a nabývá účinnosti dnem jeho vzniku (tj. 5. 3.
2015).
Vypracovala:
Mgr. Vlasta Kouříková

V Čachovicích dne 5. 3. 2015

Ředitelka školy:
ing. Monika Nejedlá

