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P R O V O Z N Í   Ř Á D 
 

Dětského hřiště U Kapličky 2 
 

Zpracován podle zákona č. 238/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví      
 

 
 

Provozovatel hřiště  
Školy Hlásek – základní škola a mateřská škola s.r.o., U Kapličky 58, 267 18 Hlásná Třebaň, 
Dětské hřiště je umístěno v uzavřeném areálu na zahradě budovy U Kapličky 58, 267 18 
Hlásná Třebaň. Slouží pouze pro potřeby dětí Škol Hlásek, hřiště není přístupné veřejnosti. 
Vstupní branka na hřiště je opatřena kódovnicí se vstupní přístupovým kódem, který se 
z bezpečnostních důvodů mění v pravidelných intervalech.    
   
Odpovědný pracovník  
 zaměstnanec Škol HLÁSEK s.r.o. a  dohled. 
 
Za bezpečnost na hřišti odpovídá   
zaměstnanec Škol HLÁSEK a dohled, který bez prodlení informuje vedení školy o jakékoli 
závadě, která musí být odstraněna do 24 hodin, jinak bude hřiště uzavřeno do doby nápravy. 
 
Za úklid hřiště odpovídá 
školník a dohled nad dětmi.                 

        
 

Provozovatel hřiště  
Školy HLÁSEK s.r.o., U Kapličky 58, 26718, Hlásná Třebaň.  
Odpovědný pracovník -  školník a dohled nad dětmi. 
 
Za úklid hřiště odpovídá 
 školník + dohled nad dětmi 
 
Provozní doba  
 7:00 – 18:00  
 
Denní úklid  

          každodenní otevírání a zavírání hřiště 
    úklid odpadků z plochy hřiště 

          odvoz odpadu 
          úklid – přehrabání pískoviště 

    shrabání listí a jeho odvoz  
          vysypání odpadkových košů 

    úklid sociálního zařízení 
          pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře 
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Průběžná péče o herní prvky a mobiliář 
              okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad 
              jedenkrát týdně vždy v pondělí dopoledne provádět kontrolu stavu a čistoty se                         
zástupcem úklidové firmy, což je zaznamenáno do předtištěného protokolu 

                          odstranění zjištěných nedostatků 
 
     Péče o zeleň 

               sekání trávy a úklid 
         ohrabání a úklid listí 

               drobné prořezy keřů a dřevin 
 

     Údržba pískoviště 
               kontrola stavu obrub pískoviště 
               denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot, případně stříkaček) 
               2x během roku překopat  -  přeházet písek v pískovišti (úložišti písku) 
               1x ročně výměna písku: březen/duben (použít písek kopaný hrubosti 0,4) 

 
      Provozní kontrola  

               provádí se každých 8 týdnů  
               osoba proškolená výrobcem, školník bude provádět dle instrukcí od výrobce       
kontrolu prvků.  
  

      Roční revize herních prvků 
kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 oprávněnou odbornou firmou v intervalu 
nepřesahující období 12 měsíců, tj. vždy na podzim. 
případná oprava 
likvidace – výměna za nový 

 

 
 

 
V Hlásné Třebani dne : 1.9.2021 
 

Schvaluje  

Majitelka, jednatelka  Mgr. Veronika Vaculovičová, MBA  


