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  PPRROOVVOOZZNNÍÍ      ŘŘÁÁDD      DDDDHH  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásady provozního řádu pro výuku na DDH 
 
 

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

 
 

Zařízení pro výchovu a vzdělání upravují režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, 
podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim, stravování včetně pitného režimu v provozním řádu. (§ 7 odst. 2 
zákona č. 258/20000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Orgány ochrany 
veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví. (§ 84 
odst. 1 písm. i) zákona č. 258/20000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). 
 
 

 Dále se při provozu DDH vychází z požadavků vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou 
se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizováno 6.10 2014 
V Kopřivnici 1.2.2010 Zpracoval: Soňa Miková 
 
 
 
 
                                                                                                             Schválil:  
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 I. Údaje o zařízení – DDH                 
 
 
• Typ zařízení 

 
Název zařízení:       Dětské dopravní hřiště   

 

Adresa zařízení:       I.Šustaly  , 742 21 Kopřivnice   
 
Organizace:       Mateřské školy Kopřivnice, okres Nový Jičín, 
                                     ul. Krátká 1105,Kopřivnice       
 
Zřizovatel zařízení:     Město Kopřivnice  

 
Statutární zástupce:     ředitelka Zdeňka Krišková 
 
Správa zařízení:  MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice 
     Vedoucí učitelka Soňa Miková 
 
Vyučující na DDH :     Bc. Kateřina Šimečková         
 
Kapacita DDH:            1 třída – 20 jezdících dětí  
 
Správce hřiště: Martin Libiš  
 
Datum otevření:           17.9.2009   
 
 

• Využití DDH 
 
• Využití DDH v dopoledních hodinách – výukový režim: 
 
              výuka dopravní výchovy pro ZŠ 
              výuka dopravní výchovy pro mateřské školy 

      
• Využití DDH v odpoledních hodinách – volný režim veřejného DDH: 
 
 MŠ 
 ŠD 
 organizace zabývající se volno časovými aktivitami dětí a mládeže, 
 občanská sdružení  
 rodiče s dětmi aj 
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• Formy aktivit 
 

• výuka DV  
• dopravní soutěž  
• zájmová činnost  
• akce pro veřejnost 
• volné využití veřejností s dodržováním návštěvního řádu  
 
 
 
 

 II. Režim   dne     (vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygien. 
požadavcích)               

 
 
2.1 Provoz týkající se aktivit určených žákům ZŠ a MŠ 
 
1.  (pondělí, úterý – čtvrtek, pátek)  od 8.00-14.00 – žáci základních škol po dohodě 

s vyučující DV Mgr. Kateřinou Šimečkovou - tel. 734 354 359 
2.   středa – mateřské školy,  po dohodě s vedoucí učitelkou MŠ I.Šustaly   

e-mail : ms-sustaly@koprivnice.org , tel. 556812971  
 
 
2.2 Dojíždění žáků 
 
2 všichni žáci, kteří budou mít výuku DV na DDH, a jsou z Kopřivnice, se budou 

na dopravní hřiště dopravovat pěšky pod dohledem vyučujícího dané třídy. Školy 
z blízkého okolí si zajišťují dopravu na hřiště ve vlastní režii. 

 
 
2.3 Vyučovací režim ( v souladu s vyhl. č. 291/1991 Sb. o základní škole - § 9) 
 
• začátek vyučování v 8.00 hod. 
• výuka musí být ukončena nejpozději do 14.00 hod. 
• vyučovací hodina trvá 45 minut 
• délka přestávky je 10 minut mezi 1. a 2. hodinou. Po 2. vyučovací hodině 20 minut. 

Mezi 3.,4. a 5. vyučovací hodinou bude přestávka 10 minut.  
• vyučuje se ve 2 nebo 3 hodinových blocích – po dohodě s vyučujícím 
• pobyt žáků je umožněn pouze v případě příznivého počasí  
• během pobytu žáků venku není žákům povoleno běhat, skákat po lavičkách a ničit 

zeleň 
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• žáci se chovají podle poučení k BOZP, s nímž byli seznámeni na začátku výuky na 
DDH, a pokynů pedagoga, který je doprovází. Především se chovají tak, aby 
ochránili zdraví své a zdraví svých spolužáků 

• kázeňské přestupky řeší vyučující dané třídy. Doprovod odpovídá po celou dobu 
výuky za kázeň a bezpečnost žáků 

 
 

      III.   První pomoc, pitný režim 
 
3.1  Zásady poskytování první pomoci, pitný režim 
 
2 DDH  nezajišťuje pitný režim, 
3 nezbytnou první pomoc poskytuje  vyučující na DDH ve spolupráci s pedagogickým 

doprovodem, který rovněž zajišťuje vypsání Záznamu o úrazu na své škole 
4 pro případ úrazu je v prostorách skladu kol k dispozici vybavená lékárnička.  
 
 

 IV. Podmínky provozu na DDH 
 
• Prostory DDH: 
 

• plocha:  doplní se z výkres. dokumentace 
• kapacita:               1 třída -  do 20 jezdících žáků, dětí 
• součástí DH je sklad vozového parku, sociální zařízení pro účastníky výuky DV  a  

veřejné dětské hřiště 
• vstup na hřiště je povolen jen v provozní době, mimo dobu údržby a mimo dobu 

dopravní výchovy (výuka může probíhat i mimo čas určený pro školy) 
• hřiště je v provozu pouze za příznivých povětrnostních podmínek 
• užívání hřiště je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče nebo odpovědný zástupce 
• provozovatel neručí na hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele 
• provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních 

návštěvníků a činností zakázanou návštěvním a provozním  řádem 
• hřiště je určeno dětem do 16 let 
• děti mladší 6 let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby 
• děti ve věku 4-10 let mají povolenu jízdu jen v doprovodu dospělé osoby  
• jezdící děti od 4-16 let musí používat ochrannou přilbu 
 
 
 
 
 
 
• Provozní doba:  
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       ve dnech školního vyučování:  
       od 1.dubna do 31.října:  8 -14 hod. přednostně školy 
       14 - 20 hod. pro děti a doprovod - vstup je zdarma 
 
       od 1.listopadu do 31.března:  9-14 hod. přednostně školy 
        14 – 17 hod. pro děti a doprovod 
 
       mimo dny školního vyučování: 
       od 1.dubna do 31.října: 8 - 20 hod. pro děti a doprovod 
       od 1. listopadu do 31.března:  9 - 17 hod. pro děti a doprovod 
 
 
 4.3 povinnosti návštěvníků: 
 
• respektovat provozní řád , návštěvní řád a pokyny správce hřiště a dopravní značení, 
• cyklista je povinen používat cyklistickou přilbu, 
• chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní 

návštěvníky, 
• dodržovat pořádek a čistotu, 
• dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky toto zařízení 

překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je 
stavem DH ohrožena bezpečnost, nesmí dospělá osoba připustit, aby byly používány. 

• Zjištěnou závadu jsou návštěvníci povinni nahlásit správci hřiště, tel. 606 962 001 nebo v mateřské 
škole. 

 
 

4.4. na hřišti je zakázáno: 
 
• používat motorová vozítka, kolečkové brusle a skateboard, 
• poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení hřiště a zeleň, 
• vstupovat se zvířaty či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat, 
• kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky, 
• přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující 

zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat, 
• jezdit na kole, koloběžce či trojkolce mimo vyznačené cesty, 
• nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň, 
• využívat prostory hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům, 
• používat hřiště, pokud je snížená viditelnost, pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké 

nebo je jeho povrch namrzlý, zasněžený nebo na něm zjistíte závadu, pokud se na hřišti nachází 
předměty, které by mohly ohrozit zdraví, 

• v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik 
popálenin při doteku, dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat 
a případně zamezit vstup dítěti, 

• provozovatel má právo hřiště uzavřít nebo je neotevřít. 
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 V. Personální  zajištění výuky DV na DDH 
         
5.1  Pedagogické zajištění výuky:  vyučující Bc. Kateřina Šimečková 
 
       Úklid výukových prostor, údržbu DDH a vozového parku :  p. Martin Libiš.  
 
 
5.2  Povinnosti zaměstnanců:  

 
vyučující dopravní výchovy: 

• administrativa, uvedení žáků do výuky a výcvikových prostor 
• teoretická a praktická výuka, ověření znalostí žáků, zhodnocení 
• zabezpečení výcvikového prostoru, úklid a zabezpečení vozového parku   
• metodická příprava, zpracování metodických materiálů, 
• teoretická výuka  v ZŠ           
• vedení zápisu o výuce 
• vedení zápisů o zjištěných závadách 
• dohled nad dodržováním čistoty výcvikového prostoru při výuce 

 
Příloha č.1. Učební plány pro výuku DV 
Viz Tematický plán dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol, který zpracovalo ministerstvo 
dopravy a BESIP 
 

Příloha č.2. Úkoly při nácviku jízdy zručnosti  
Viz propozice a pokyny k organizaci dopravní soutěže mladých cyklistů zpracované ministerstvem 
dopravy a BESIPEM 
 

Příloha č.3. Kontrolní testy č. 1, 2 a 3 ( BESIP ) 
 
  
 
 

 správce dopravního hřiště: 
• otvírání a zavírání dopravního hřiště 
• kontrola a údržba vozového parku 
• kontrola a údržba mobiliáře DH – značky, semafory, lavičky 
• kontrola a údržba herních prvků 
• kontrola čistoty a údržba prostor dopravního a dětského hřiště 
• údržba zeleně 
• provádění pravidelných prohlídek  a zápisů o nich 
        - vizuální běžná kontrola - denně – v době provozu DH 
        -  provozní kontrola - 1x za měsíc 
        -  roční revize - provádí odborná firma za účasti správce                
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 VI. Spolupráce s dalšími organizacemi 
 
 
 
• Město Kopřivnice 
• BESIP 
• Policie ČR 
• Autoškoly 
• MV ČR 
• Integrovaný bezpečnostní systém 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla :  
 
správce DH:      606 962 001 
vyučující DH:   734 354 359 
provozovatel:    556 808 808 
MŠ I.Šustaly:    556 812 971 
 
Městská policie:    156 
Hasiči:                   150 
Záchranná služba:  155 
 
 
 
 
 
Tento provozní řád nabývá platnost dnem vydání a platí do jeho následující aktualizace. 

 
 
 
 
 
V …Kopřivnici 6.10.2014………………………           
 
 
 
 
 
 


