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Právní předpisy a pokyny vztahující se k provozování dětských a sportovních hřišť a tělocvičných
zařízení:





Zákon ze dne 03. 02. 2012, občanský zákoník;
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 Zákon č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
Provozní řád DDH 2018_2019

1

pozdějších předpisů;
 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o
obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů;
 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve
znění pozdějších předpisů;
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů;
 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých;
 Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů;
 Metodický pokyn č.j. 37014/2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT;
 ČSN EN 1176-7 Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a
provoz;
 ČSN EN 15312 Víceúčelová sportovní zařízení s volným přístupem;
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PROVOZNÍ ŘÁD

DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO
HŘIŠTĚ – DDH
Zásady provozního řádu DDH
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zařízení pro výchovu a vzdělávání upravují režim dne zohledňující věkové a fyzické
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zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim, stravování
včetně pitného režimu v provozním řádu. (§ 7 odst. 2 zákona č. 258/20000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Orgány ochrany
veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou
k ochraně zdraví. (§ 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/20000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Dětské dopravní hřiště plní úkoly dané celostátními programy k výuce dopravní výchovy na
základě usnesení Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu ze dne 11. června
2007 č. 642.
Provozní řád DDH upravuje povinnosti provozovatele a uživatelů objektu. Provozovatel
dětského dopravního hřiště je povinen seznámit s provozním řádem všechny zaměstnance objektu a
zajistí jeho vyvěšení na viditelném veřejně přístupném místě (místech) u vstupu na hřiště s uvedením
nabytí jeho platnosti a kontaktním telefonem zřizovatele a provozovatele DDH.

Zásady provozního řádu pro výuku na DDH
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Zařízení pro výchovu a vzdělání upravují režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti
dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim, stravování včetně pitného
režimu v provozním řádu. (§ 7 odst. 2 zákona č. 258/20000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů). Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního
řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví. (§ 84 odst. 1 písm. i) zákona č.
258/20000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).
Dále se při provozu DDH vychází z požadavků vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na prostory a provoz školy.

V Ostravě 1. 9. 2018

Zpracovali:

Mgr. ŠárkaVavrošová
Mgr. Rostislav Pytlík

Schválil:

Mgr. Rostislav Pytlík
ředitel školy
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I.

Údaje o zařízení – DDH při ZŠ

1.1

Typ školy
Název školy:
Adresa školy:

Organizace:

Základní škola a mateřská škola Ostrava Hrabůvka A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 597 317 504
PO zřiz – Městským obvodem
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Identifikátor školy:

600 144 747

Zřizovatel školy:

Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
právní forma: obec (obecní úřad)
IČO: 845 451

Ředitel:

Mgr. Rostislav Pytlík

Statutární zástupce:

Mgr. Rostislav Pytlík

Pověřený zástupce:

Mgr. Tomáš Varkoček

Vyučující na DDH:

pí uč. J. Holečková, Mgr. Š. Vavrošová,
Mgr. V. Puchová

1.2 Kapacita
Počet 3. tříd :
Počet 4. tříd:
Počet 5. tříd:
ZŠ speciální:

65
65
65
9

Termín:

září 2018 – červen 2019

Kapacita DDH:

do 30 žáků

Datum otevření:

1. 5. 2002

1.3 Formy aktivit na DDH
Využití DDH v dopoledních hodinách – výuka:
viz příloha
Využití DDH v odpoledních hodinách:
Do 16.00 hod. pro zájmové útvary při ZŠ obvodu Ostrava – Jih ( po domluvě
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s vedením školy a vedoucí SDV )
MŠ
ŠD
organizace zabývající se volno časovými aktivitami dětí a mládeže
občanská sdružení
rodiče s dětmi
aj.
Pro širokou veřejnost:
Mimo dobu určenou pro realizaci řádné výuky dopravní výchovy je možné
komerční využití DDH ve vyhrazené době pouze se souhlasem zřizovatele.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Středisko dopravní výchovy

II. Režim dne
2.1

(vyhl. č. 108/2001 Sb., o hygien. požadavcích)

Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži
Denně výuka (pondělí – pátek)

2.2

od 7.00 – 16.00 (včetně školní družiny)

Dojíždění žáků
Všichni žáci, kteří mají výuku na DDH, k dojíždění používají MHD nebo
docházejí pěšky z blízkých škol, vždy pod dohledem vyučujícího dané třídy.

2.3

Vyučovací režim (v souladu s vyhl. č. 291/1991 Sb. o základní škole - § 9)
Začátek vyučování v 8.00.
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Výuka musí být ukončena nejpozději do 12.35
Vyučovací hodina trvá 45 minut
Délka přestávky je 10 minut mezi 1. a 2. hodinou. Po 2. vyučovací hodině 20
minut. Mezi 3. a 4. vyučovací hodinou bude přestávka (5 minut) organizována dle
potřeby na DDH. Mezi 4. a 5. vyučovací hodinou bude přestávka trvat 10 minut.
2.4 Vyučovací hodina, časové rozvržení hodin – pro výuku
Délka trvání vyučovací hodiny je 45 minut.
Způsob výuky:
1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
4. vyučovací hodina
5. vyučovací hodina

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.50 – 11.35
11.45 – 12.35

V době dvacetiminutové přestávky je v případě příznivého počasí umožněn dětem
pobyt venku. Pedagogický dozor má vyučující dané třídy.
Pobyt žáků venku je umožněn pouze v případě příznivého počasí a nehrozícího
smogového nebezpečí (spolupráce s odborem stavu ovzduší), a to na základě
pokynu ředitele školy.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
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Během pobytu venku není žákům povoleno běhat, skákat po zídkách a ničit zeleň.
Žáci se chovají podle poučení o BOZP, s nímž byli seznámeni na začátku výuky
na DDH a pokynů učitelky, která je doprovází. Především se chovají tak, aby
chránili zdraví své a zdraví svých spolužáků.
Kázeňské přestupky řeší vyučující dané třídy. Doprovod žáků po celou dobu
výuky odpovídá za kázeň a bezpečnost žáků.
2.5

Rozvržení pracovní doby pedagogů
7.30 - 8.00 administrativa, uvedení žáků do výuky a výcvikových prostor
8.00 - 12.35 teoretická a praktická výuka, ověření znalostí žáků, zhodnocení,
12.35 - 13.00 úklid učebny, úklid a zabezpečení výcvikového prostoru, úklid
a drobná údržba vozového parku atd.
13.00 - 14.00 metodická příprava, zpracování metodických materiálů, vedení
zápisu o výuce
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14.00 -15.00

odpolední provoz na DDH, úklid a zabezpečení učebny a DDH

III. Režim stravování včetně pitného režimu
3.1

Pitný režim
Na škole je bufet. Škola nezajišťuje jiný pitný režim.

IV. Podmínky výuky na DDH
4.1

Prostory určené pro provoz na DDH:

2 učebny č. 104 a 105 (pavilon C):
DDH (zahrada školy):

plocha:
kapacita:
plocha:
kapacita:

doplní se z výkres. dokumentace
do 30 - ti žáků
doplní se z výkres. dokumentace
do 30 - ti žáků

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Středisko dopravní výchovy

úschovna kol (šatna pav. C, místnost
plocha:
doplní se z výkres. dokumentace
v přilehlé chodbě)
hřiště na jízdu zručnosti:
plocha:
doplní se z výkres. dokumentace
2 šatny v pav. C, které jsou vybaveny lavičkami a věšáky
soc. zařízení oddělené pro chlapce a dívky v pav. C

V. Personální zajištění výuky na DDH
Pedagogické zajištění výuky:
Údržbu vozového parku:
Adm. + příprava na výuku

Mgr. Šárka Vavrošová
Jiřina Holečková
Mgr. Věra Puchová
Mgr. Věra Puchová
Mgr. Šárka Vavrošová
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Úklid výukových prostor provádí správní zaměstnankyně pavilonu C.
V případě potřeby při rozšíření výuky nebo v případě nemoci pedagogických pracovníků
SDV bude na výuku přijat lektor na dohodu.

VI. Spolupráce s dalšími organizacemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SMO, ÚMOb Ostrava-Jih
MMO, odbor školství
Aktiv BESIP, prac. skupina při odboru dopravy MMO
Ostravské komunikace, a.s.
Policie ČR, Městská policie
Autoškoly
MV ČR
Klub DV
Centrum služeb pro silniční dopravu

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

VI. ZŠ zařazené k výuce dopr. výchovy
ZŠ obvodu Ostrava – Jih
ZŠ obvodu Ostrava – Poruba
ZŠ logopedické a speciální
ZŠ Klimkovice
ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí
ZŠ Vřesina
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Příloha: Organizace výuky na DDH
Seznam škol na výuku

Tento provozní řád nabývá platnost dnem vydání a platí do jeho následující aktualizace.

V Ostravě 4. 9. 2018

Mgr. Rostislav Pytlík
ředitel školy
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