
 
 

 

  Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace 
  Bednářova 28 
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Provozní řád venkovních hracích ploch „ZŠ Bednářova 28 
– Zahrada v pohybu“ 
zpracovaný v souladu s požadavky § 13, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, vyhl. 
238/2011 Sb. a EN 1176 – 7 
 
I. 
Údaje o zařízení 
Název subjektu: Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace 
Adresa hrací plochy: Bednářova 28, 619 00 Brno 
IČ: 70435839 
 
POPIS AREÁLU 
Areál Zahrada v pohybu je součástí školského subjektu v oplocené části pozemku. 
 
Celý areál Zahrada v pohybu ZŠ Bednářova tvoří šest objektů: 
 
Objekt 1 – Skatepark 
Objekt 2 – Lanová pyramida 
Objekt 3 – Lanovky 
Objekt 4 – Herní prvky 
Objekt 5 – Altán pro výuku 
Objekt 6 – Gril s posezením 
 
Všichni uživatelé včetně cizích návštěvníků jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto 
Provozního řádu a řídit se pokyny správce areálu. V areálu nebude bez povolení vedení ZŠ 
Bednářova 28 hudební produkce. 
 
PROVOZNÍ DOBA 
 
Celý areál Zahrada v pohybu ZŠ  Bednářova 28 je v provozu od dubna do října. 
Provozní doba s výjimkou skateparku: 
Po – Pá: 7.00 - 16.00 – žáci školy a školní družiny – odpovídají pedagogové školy a školník. 
Po – Pá: 8.00 - 20.00 – organizované skupiny a veřejnost, pokud areál není využíván školou – 
odpovídají trenéři a správce areálu. 
Využití areálu mimo provozní dobu je pro veřejnost možné pouze po domluvě s vedením 
školy. 
 
PROVOZNÍ POKYNY A POVINNOSTI UŽIVATELŮ 

Za zajištění bezpečnosti dětí v době provozu školy odpovídá pedagogický pracovník 
doprovázející děti nebo žáky. 



 
 

 

Využití areálu není dovoleno bez zajištění dohledu nad osobami, které nejsou právně 
odpovědné (pedagogický dohled může vykonávat mimo pedagogického pracovníka i osoba, 
která je v pracovněprávním vztahu k subjektu a současně byla prokazatelně seznámena se 
způsobem tohoto dohledu). 

Členům mládežnických kategorií sportovních klubů je vstup do areálu povolen pouze 
za přítomnosti trenéra, popř. jím pověřené dospělé osoby. 

V době provozu pro veřejnost se všichni návštěvníci řídí pokyny pověřeného správce. 
Mimo otvírací dobu je vstup na hřiště přísně zakázán. 

 
Vjezd motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu). 
Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení areálu, nebo jakkoliv 

areál znečišťovat. 
V celém oploceném areálu (za branou) platí přísný zákaz kouření a požívání 

alkoholických nápojů (včetně piva) a jiných omamných a návykových látek. 
Hřiště a jejich vybavení může být používáno pouze k tomu účelu, ke kterému je 

určeno tak, aby se neničil jejich povrch ani vybavení nevhodnou činností. 
V areálu kromě skateparku není povolena jízda na kole, koloběžce, kolečkových 

bruslích a skateboardu. 
Do celého areálu je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty. 
Na všechny objekty je zakázán vstup se žvýkačkou. 
Při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést vše do původního stavu. Je povinen 

uklidit všechny odpadky do odpadkových košů a popelnice.  
Uživatel je povinen nahradit veškeré škody, které byly jeho vinou způsobeny, 

provozovateli areálu. 
 

Objekt 1 
Skatepark 
 
Provozní doba skateparku pro veřejnost:   Po – Pá 16.00 – 20.00. 
Zařízení je určeno především pro mládež starší 15 let. Děti ve věku 6-15 let mohou zařízení 
využívat pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo osoby pověřené starší 18 let. 
Překážky - skatepark je možno používat za přítomnosti minimálně dvou osob, z nichž pouze 
jedna osoba může provádět jízdu ve skateparku. Skatepark je vhodný pro jízdu pouze na 
skateboardu, bruslích a BMX kole. 
Každý aktivní účastník mladší 15 let musí bezpodmínečně používat při jízdě ve skateparku 
ochranné pomůcky /helma, chrániče kolen a loktů/. 
Při jízdě v bowlu je podmínkou použít ochrannou helmu, pro všechny věkové kategorie. 
Osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpečí, bmx kolo pro použití ve skateparku 
musí být vybaveno plastovými koncovkami na řídítkách a plastovými pegy. 
 
Skatepark je uzavřen a nezpůsobilý provozu: 

• v případě deště nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami 
• v zimních měsících /sněhová pokrývka, náledí/ 
• v době od 20 do 08 hod 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Objekt 2 
Lanová pyramida 
 
Objekt je zřízen pro děti do 14-ti let. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu 
dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru 
dospělé odpovědné osoby. 
NA LANOVÉ PYRAMIDĚ JE ZAKÁZÁNO:  
• používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena, 
• vstupovat na herní prvky v oblečení se šňůrkami nebo cyklistickou helmou, 
• užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li na zařízení 
závada viditelně označena. 
NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN: 
• respektovat návštěvní řád a pokyny správce, 
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe, 
• dodržovat čistotu a pořádek. 
 
 
Objekt 3 
Lanovky  
 
Objekt je zřízen pro děti do 14-ti let. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu 
dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru 
dospělé odpovědné osoby. 
NA LANOVKÁCH JE ZAKÁZÁNO: 
• používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena, 
• vstupovat na herní prvky v oblečení se šňůrkami nebo cyklistickou helmou, 
• užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li na zařízení 
závada viditelně označena. 
NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN: 
• respektovat návštěvní řád a pokyny správce, 
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe, 
• dodržovat čistotu a pořádek 
 
 
Objekt 4 
Dětské hřiště s herními prvky 
 
HERNÍ PRVKY: 
skupinová houpačka BA HNÍZDO, multifunkční sestava BA CHEOPS, lezecká síť BA 
SÍŤOVÝ MOST, rotační kláda BA TWISTER, jednomístný kolotoč MOVEO TOČIDLO  
Hřiště je zřízeno pro děti do 14-ti let. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu 
dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru 
dospělé odpovědné osoby. 
 
NA HERÍCH PRVCÍCH JE ZAKÁZÁNO: 
• používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena, 
• vstupovat na herní prvky v oblečení se šňůrkami nebo cyklistickou helmou, 
• užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li na zařízení 
závada viditelně označena. 
NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN: 



 
 

 

• respektovat návštěvní řád a pokyny správce, 
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe, 
• dodržovat čistotu a pořádek 
 
SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO OBJEKTY 2-4 
V době vyučování a provozu školní družiny (pondělí až pátek 7.00 – 16.00 h) zodpovídají za 
bezpečnost dětí na hřišti pedagogičtí pracovníci školy. 
V době vyhrazené pro veřejnost (16.00 – 20.00 h) zodpovídají za bezpečnost dětí na hřišti 
jejich zákonní zástupci. 
Pedagogický dohled  je povinen před zahájením pobytu provést základní úkony, kterými jsou: 

• úklid odpadků z plochy hřiště a jejich odstranění do určených nádob 
• odstranění nepatřičných předmětů z dětského hřiště (pokud se jedná o např. injekční 

stříkačku, jehlu, zvířecí výkal apod., provede se toto odstranění tak, že je lopatkou 
tento předmět nabrán a uložen do igelitového sáčku a uložen do prostoru k tomu 
určenému) 

• pravidelnou denní vizuální kontrolu technického stavu herních prvků  
• odstranění zjištěných závad a není – li to možné, učinit všechny nutné kroky k tomu, 

aby byl na poškozené prvky nebo místa hřiště vstup dětí zamezen, pokud je vše v 
pořádku, jsou děti po poučení vpuštěny  

• případné nedostatky jsou nahlášeny příslušnému pracovníkovi, který zajišťuje údržbu 
• při případném poranění je nutno neprodleně poskytnout první pomoc a zajistit ošetření 

lékařem 
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí zákonný zástupce či jiná 
dospělá osoba. 
Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním 
provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. 
Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. 
 
Vstup na dětské hřiště je zakázán: 

• pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo 
na něm zjištěna závadu 

• pokud se na ploše nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví dětí 
• v horkém počasí, kdy může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž 

hrozí vznik popálenin při doteku – dohlížející osoba je povinna teplotu zařízení 
předem zkontrolovat a případně vstup dětí zakázat 

• dětem mladším 6 let bez doprovodu a trvalého dozoru zákonného zástupce, odpovědné 
osoby či jiné dospělé osoby 

 
Povinnosti uživatelů dětského hřiště 
Uživatelům je zakázáno používat zařízení hracích prvků k jiným účelům, než pro které bylo 
zřízeno. Pedagogický dohled nad dětmi a žáky je povinen před zahájením sportovních aktivit 
provést vizuální kontrolu vybavení a uzavření možných východů z prostoru hrací plochy 
V případě zjištění závady na zařízení hrací plochy je osoba, která tuto skutečnost zjistí, 
povinna bezodkladně ohlásit odpovědné osobě a zařízení neužívat. 
V případě úrazu v době provozu školy zajistí ošetření pedagogický pracovník včetně uvedení 
všech údajů, které požaduje vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb. 
Uživatelé nesmí vnášet do prostoru dětského hřiště alkoholické a jiné návykové či omamné 
látky, v prostoru hrací plochy je ve smyslu § 8, zákona 379/2005 Sb. v platném znění zákaz 
kouření 
Uživatelům je zakázáno vodit na sportoviště zvířata. 



 
 

 

 
 
Pro případ nouze prosím volejte 
112 - IZS 
150 - HASIČI 
155 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
156 - MĚSTSKÁ POLICIE 
158 - POLICIE ČR 
 
Povinnosti provozovatele dětského hřiště 
Provozovatel hracích prvků je povinen zajistit pravidelnou údržbu a kontrolu v souladu s 
požadavkem právních, technických a ostatních předpisů, zejména návodu a pokynu k údržbě 
výrobce nebo dodavatele a EN 1176 – 7. 
Vizuální kontrola stavu – každý den nebo před použitím, v případě zjištění závady označit 
hrací prvek tabulkou zákaz používání a zajistit odstranění závady. Vizuální kontrola se 
zaměřuje zejména na pevnost a stav všech prvků. 
 Kontrola povrchu – provést kontrolu povrchu, zejména zda se nenachází na hrací ploše hřiště 
předměty, které by mohly ohrozit zdraví uživatele. 
 Údržba povrchu (dopadové plochy) – dle pokynů výrobce nebo dodavatele, který je uveden 
v průvodní dokumentaci 
Provozní kontrola – se provádí před zahájením sezóny a dále v cyklu 1 x za 3 měsíce, 
kontrola se zaměří především na: 

• stabilitu zařízení 
• jeho technický stav 
• stav spojovacích prvků apod. 

Provozní kontrolu provádí provozovatel a vede o tom dokumentaci. 
Součástí provozní kontroly je prováděno případné dotažení spojovacích prvků jako jsou 
šrouby, vruty apod. 
Hlavní kontrola – hlavní kontrola se provádí v cyklu 1 x ročně a je oprávněna ji provést 
výhradně k tomu odborně způsobilá osoba s příslušnou certifikací. 
Údržba dřevin a travnatých ploch – je prováděna provozovatelem průběžně, mimo dobu, 
kdy areál slouží pro potřeby žáků a veřejnosti, závlaha travnatých ploch je prováděna dle 
možností provozovatele ( vydatnost podzemního zdroje vody). 
 
Prováděním vizuální kontroly jsou pověřeni všichni zaměstnanci školy, kteří provádí dohled 
nad žáky v průběhu jejich pobytu na hřišti, provozní kontrolu provádí provozní zaměstnanec 
školy (školník a správce areálu).  
 
 
Objekt 5 
Gril s posezením 
 
Při používání grilu je nutné: 

• zabránit rozšíření ohně mimo ohniště, 
• používat pouze přírodní palivo zbavené chemických příměsí – doporučujeme 

palivové dříví, brikety z dřevěného uhlí, 
• opustit griloviště po úplném uhašení ohně, úklidu a vyčištění ohniště, 
• dbát zvýšené opatrnosti - riziko popálení, 
• udržovat pořádek, zabránit poškození zařízení, 



 
 

 

Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí se stanovují následující podmínky požární 
bezpečnosti: 

• při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny počínat si tak, aby 
nedocházelo ke vzniku požáru; 

• při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky: 
- místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek, 
- oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň 

rozdělávat jen za přítomnosti zletilé osoby, 
- oheň nesmí být ponechán bez dozoru, 
- ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním 

zeminou, 
- oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí; 

 
 
Objekt 6 
Altán pro výuku 
 
Altán slouží pro výuku a akce školy v období jarních a podzimních měsíců v případě 
příznivého počasí.  
Využití altánu pro veřejnost je možné pouze po domluvě s vedením školy za podmínek jím 
stanovených. 
 
S tímto Provozním řádem budou seznámeny všechny osoby, kterých se tento Provozní řád 
může týkat. 
 
V Brně dne 1.dubna 2014 
Vlastimil Černý 
ředitel ZŠ Bednářova 28 
 


