PROVOZNÍ ŘÁD
DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ A AUTOCVIČIŠTĚ
Zásady provozního řádu dopravního hřiště a autocvičiště (dále DHA)
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Provozní řád DHA upravuje povinnosti provozovatele a uživatelů areálu. Provozovatel DHA je povinen
seznámit s provozním řádem všechny zaměstnance objektu a zajistit jeho vyvěšení na viditelném
veřejně přístupném místě u vstupu do areálu s uvedením nabytí jeho platnosti a kontaktním telefonem
provozovatele DHA.
I.

Údaje o dopravním hřišti a autocvičišti

1.1

Typ:

Název:
Adresa:
Zřizovatel:
Provozovatel:
Odpovědná osoba:
Kontakt:
Vyučující a správce:
Kontakt:
Kapacita:
Datum otevření:

stálé
Dopravní hřiště a autocvičiště
Nádražní ul. 528, Kralovice, dílny odborného výcviku Střední školy Kralovice
Plzeňský kraj
Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Mgr. Milan Oravec, ředitel školy
373 396 487, milan.oravec@sskralovice.cz
Jaromír Štol
771 260 363, jaromir.stol@sskralovice.cz
do 40 dětí
1. 6. 2022

Článek 1
Základní ustanovení
1) Střední škola Kralovice je provozovatelem oploceného dopravního hřiště a autocvičiště.
2) Dopravní hřiště a autocvičiště pro žáky základních a ostatních škol a veřejnost je určené k teoretické
a praktické výuce provozu na pozemních komunikacích pod vedením pověřených osob, dále
k provádění cvičných jízd autoškolami.
3) Dopravní hřiště a autocvičiště může za podmínek uvedených dále užívat také veřejnost k získání a
prohloubení znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích. Poplatek za aktivního účastníka
činí 10 Kč, doprovod je zdarma, půjčovné za kolo činí 20 Kč.
4) Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků dopravního hřiště a autocvičiště, plynulosti jeho provozu
a ochrany majetku vydává provozovatel tento provozní řád.
Článek 2
Provozní doba dopravního hřiště a autocvičiště
1) Provozní doba zařízení:
duben – červen, září – říjen
dopoledne
pondělí
8:00 – 12:00
MŠ, ZŠ, autoškoly
úterý
8:00 – 12:00
MŠ, ZŠ, autoškoly

duben – říjen
odpoledne
zavřeno
14:00 – 18:00
pro veřejnost

středa
čtvrtek
pátek
sobota,
neděle,
svátky

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

MŠ, ZŠ, autoškoly
MŠ, ZŠ, autoškoly
MŠ, ZŠ, autoškoly

listopad – březen

zavřeno
zavřeno
14:00 – 18:00
13:00 – 18:00
pouze první a poslední
víkend v měsíci
ZAVŘENO

pro veřejnost
pro veřejnost

V dopoledních hodinách pro výuku jen po předchozí rezervaci.
2) Provoz dopravního hřiště a autocvičiště je vyhrazen zejména žákům základních a ostatních škol
k výuce pravidel provozu na pozemních komunikacích a po tuto dobu je užívání dopravního hřiště a
autocvičiště ostatní veřejností vyloučeno.
3) Na účastníky řádné výuky dopravní výchovy v dopoledních hodinách se v případě škodní události
účastníka výuky vztahuje pojištění sjednané konkrétní školou, jejíž vedení žáky na DHA vyslalo. Za
bezpečnost dětí organizovaných ve skupině odpovídá její vedoucí, v případě jednotlivců, za tyto
odpovídají rodiče (popř. doprovázející osoba starší 15 let). Kázeňské přestupky řeší pedagogický
doprovod dané skupiny dětí. Pedagogický doprovod po celou dobu výuky dopravní výchovy odpovídá
za kázeň a bezpečnost svěřených dětí.
4) Nedílnou přílohou provozního řádu je pojmenování a vyhodnocení možných rizik spojených s činností
na DHA.
Článek 3
Základní povinnosti návštěvníků
1) Návštěvníci jsou povinni zejména dodržovat vedle obecných povinností ustanovení tohoto
provozního řádu, dbát pokynů provozovatele a užívat dopravní hřiště a autocvičiště k účelu, k němuž je
určeno.
2) V celém areálu dopravního hřiště a autocvičiště je zakázáno:
 kouřit a rozdělávat ohně,
 vstupovat se psy a jinými zvířaty nebo tato zvířata do areálu vpouštět,
 vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a alkohol nebo tyto látky v areálu
požívat,
 nosit do areálu žvýkačky a nápoje ve skleněných lahvích,
 vstupovat na DHA při nepříznivém počasí (silný vítr, déšť, sníh, náledí, viditelnost).
3) Dále je nutné respektovat následující pravidla:
 veškerá zranění, způsobená v areálu v provozní době, hlásit ihned správci,
 jakékoliv poškození či závadu zařízení dopravního hřiště a autocvičiště hlásit bezodkladně správci,
 za věci odložené mimo vymezený prostor provozovatel neručí,
 provoz pro veřejnost je na vlastní nebezpečí,
 v případě potřeby využívat výhradně WC umístěné v budově.
4) Provozovatel je oprávněn návštěvníka, který výše uvedené povinnosti porušuje, z areálu dopravního
hřiště a autocvičiště vykázat.
Článek 4
Důležitá telefonní čísla
Správce dopravního hřiště a autocvičiště
Hlášení požáru
Policie ČR
Lékařská služba
Integrovaný záchranný systém

771 260 363
150
158
155
112

1.2
Formy aktivit na DHA
Využití DHA v dopoledních hodinách – výuka dopravní výchovy: ZŠ, MŠ, cvičné jízdy autoškolami.
Mimo dobu určenou pro realizaci řádné výuky dopravní výchovy je možné využití DHA ve vyhrazené
době pouze se souhlasem provozovatele.
1.3
Využití DHA
výuka dopravní výchovy,
dopravní soutěže
využití pro veřejnost
cvičné jízdy autoškol (pouze v části k tomuto účelu vymezeném)
II.

Režim dne (vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení)

2.1
Provoz týkající se aktivit určených dětem a mládeži
viz provozní doba zařízení
2.2
Vstup do prostoru DHA
DHA mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež, děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů (popř. osoby
starší 15 let).
2.3
Vyučovací režim
Začátek vyučování v 8:00 hodin, výuka musí být ukončena nejpozději do 12:00 hodin, vyučovací hodina
trvá 45 minut.
O účastnících výcviku a výuky dopravní výchovy vede vyučující na DHA záznam („Záznam o výuce a
výcviku na DHA“);
Pro vstup účastníků jiných akcí mimo řádnou výuku dopravní výchovy, kromě volnočasových aktivit
musí organizátor akce vyhotovit přehled o počtech zúčastněných osob.
2.4
Povinnosti zřizovatele DHA
Pokud není dohodou stanoveno jinak, je provozovatel povinen zabezpečovat:
údržbu DHA, jeho opravy;
přednostní opravy havárií, které ohrožují bezpečnost návštěvníků DHA, zhoršují hygienické podmínky,
či jinak omezují provoz DHA;
dodávku elektřiny a její měření;
vytápění objektu, je-li k dispozici, dodávku teplé a užitkové vody;
úklid objektu, odvoz odpadků;
technické prostředky požární ochrany, včetně dokumentace požární ochrany dle platné právní normy;
ostrahu objektu.
2.5
Povinnosti provozovatele DHA
Pokud není stanoveno jinak, je provozovatel povinen:
užívat prostory ke sjednanému účelu;
provádět běžnou údržbu a drobné opravy spojené s provozem DHA;
být operativně ve spojení se zřizovatelem pro možnost řešení mimořádných událostí DHA péčí řádného
hospodáře;
umožnit pracovníkům zřizovatele a krajského koordinačního pracoviště BESIP vstup do prostor DHA za
účelem kontroly jeho stavu, výuky a výcviku dopravní výchovy, provedení inventarizace majetku;
umožnit pracovníkovi krajského koordinačního pracoviště BESIP manipulaci s majetkem, který byl na
DHA zapůjčen za účelem výuky dopravní výchovy (metodický materiál, jízdní kola, apod.).
III.

Bezpečnostní pokyny a zásady poskytování první pomoci

DHA nezajišťuje pitný režim.
Nezbytnou první pomoc poskytuje vyučující na DHA ve spolupráci s pedagogickým doprovodem.
Pobyt dětí je umožněn pouze v případě příznivého počasí.

Během pobytu venku není žákům povoleno běhat, skákat po lavičkách a ničit zeleň.
Děti se chovají podle poučení k BOZP, s nímž byly seznámeny na začátku výuky na DHA, a pokynů
pedagogického doprovodu. Především se chovají tak, aby ochránily zdraví své a zdraví ostatních
účastníků.
Při používání DHA a jízdě na jízdních kolech a koloběžkách 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 DHA se nesmí používat technické prostředky (jízdní kola, koloběžky), jejichž technický stav nebyl
zkontrolován odborným pracovníkem; na DHA musí být k dispozici „Protokol o technické prohlídce,
údržbě a opravě technických prostředků na DHA“ vystavený odborným subjektem.

