Provozní řád dětského hřiště
Provozovatelem dětského hřiště je ZŠ Litoměřice, Havlíčkova.
Hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let a slouží k hrám a sportovnímu vyžití.
Vstup dětí ve věku do 6-ti let je povolen v doprovodu osoby starší 18-ti let.
Za bezpečnost dětí na hřišti zodpovídají rodiče (zákonní zástupci).

Provozní doba
Květen – září
Říjen – duben

08:00 – 20:00 h
10:00 – 18:00 h

Využití hřiště mají přednost organizované školní skupiny!
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 dětského hřiště a pískoviště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá
osoba připustit, aby je dítě používalo.
VSTUP NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁN:
 Pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo
na něm zjistíte závadu
 Pokud se na ploše hřiště nacházejí předměty, které by mohly ohrozit zdraví
 Pokud v horkém počasí je povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí
vznik popálenin
V CELÉM PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:
 Přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie, apod.
 Vstup se psy a jinými zvířaty
 Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a znečišťovat hřiště a jeho
okolí
 Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy
s vybavením a zařízením dětského hřiště
 Používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným
užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel
neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.

Zařízení hřiště je certifikováno podle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177.

Záchranná služba: 155

Kontakt na provozovatele: 724 37 88 61
Policie ČR: 158
Městská policie Litoměřice: 156

Základní škola Litoměřice
Havlíčkova 32 se sídlem Havlíčkova 32
412 01 Litoměřice, okres Litoměřice

info@zshavlickova.cz
www.zshavlickova.cz
tel: 416 741 361

