
                                          

                                                                                 Obec Skřipov   

                                                  Základní škola a Mateřská škola Skřipov,      

  okres Opava, příspěvková organizace 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ  PŘI  ZŠ a MŠ Skřipov 

Hřiště je přístupné v pracovní dny v době od 7 do 16.00 hodin.   
Hřiště je určeno pro děti od 3 do 12 let. 
Zařízení slouží ke hrám a sportovnímu vyžití dětí. 
Přístup dětí je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 
Za bezpečnost dětí ZŠ a MŠ Skřipov  při pobytu venku v rámci  vyučování  
zodpovídají pedagogické pracovnice. 
Za bezpečnost dětí na dětském hřišti  mimo pobyt dětí v ZŠ a MŠ zodpovídají 
jejich zákonní zástupci. 
Vstup na vlastní nebezpečí!  
 
Na dětském hřišti a pískovišti je zakázáno: 
- vjezd motorovým a jiným vozidlům, 

- vstupovat se psy a jinými zvířaty, 

- jezdit na kole, stanovat, nocovat, 

- odnášet herní prvky, pomůcky, 

- přetěžovat herní prvky a zařízení, 

- rozdělávat oheň a manipulovat s ohněm, 

- znečišťovat prostor zahrady a pískoviště odpadky, 

- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv omamné látky, 

- poškozovat vybavení a zeleň, 

- používat herní zařízení k jiným účelům, než ke kterým jsou určena, 

- užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li     

   závada viditelně označena. 

 

Každý návštěvník hřiště je povinen:   
- respektovat návštěvní řád, 

- dbát o bezpečnost svých dětí (platí pro osoby starší 18 let či zákonné  

   zástupce),      

- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe, 

- dodržovat čistotu a pořádek. 

 

 



 

                                                                                 Obec Skřipov   

                                                  Základní škola a Mateřská škola Skřipov,      

  okres Opava, příspěvková organizace 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ   při  MŠ Hrabství 

Hřiště je přístupné v pracovní dny v době od 7 do 15.30 hodin.   
Hřiště je určeno pro děti od 3 do 12 let. 
Zařízení slouží ke hrám a sportovnímu vyžití dětí. 
Přístup dětí je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 
Za bezpečnost dětí MŠ  Hrabství   při pobytu venku  zodpovídají pedagogické 
pracovnice. 
Za bezpečnost dětí na dětském hřišti  mimo pobyt dětí v MŠ zodpovídají jejich 
zákonní zástupci. 
Vstup na vlastní nebezpečí!  
 
Na dětském hřišti a pískovišti je zakázáno: 
- vjezd motorovým a jiným vozidlům, 

- vstupovat se psy a jinými zvířaty, 

- jezdit na kole, stanovat, nocovat, 

- odnášet herní prvky, pomůcky, 

- přetěžovat herní prvky a zařízení, 

- rozdělávat oheň a manipulovat s ohněm, 

- znečišťovat prostor zahrady a pískoviště odpadky, 

- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv omamné látky, 

- poškozovat vybavení a zeleň, 

- používat herní zařízení k jiným účelům, než ke kterým jsou určena, 

- užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li     

   závada viditelně označena. 

 

Každý návštěvník hřiště je povinen:   
- respektovat návštěvní řád, 

- dbát o bezpečnost svých dětí (platí pro osoby starší 18 let či zákonné  

   zástupce),      

- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe, 

- dodržovat čistotu a pořádek. 


