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Dopravní hřiště 
 

při ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 

  

 

Zřizovatel DDH: ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 

Statutární zástupce-odpovědná osoba: 

Mgr. Jana Fričová, reditel@zsbarr.cz, tel. 733 643 895 

 

Kontakty na správce DDH: 

Miroslav Karmazín,  tel. 606 905 876 

Radoslav Ondrášek,  tel. 731 577 003 

Jaroslav Muláček,   tel. 607 164 510  

 

Kapacita DDH: max. 30 dětí 

 

Datum otevření: 7. 9. 2018 
 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

  

Dětské dopravní hřiště (dále DDH) je součástí sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, 

Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Ustanovení provozního řádu tohoto areálu, neobsažená 

v provozním řádu DDH, jsou návštěvníci a uživatelé DDH povinni rovněž dodržovat a řídit 

se jimi. 

  

Článek II. 

Funkce DDH  

DDH je školní zařízení určené k organizované i neorganizované výuce dopravní výchovy dětí 

a žáků do 15 let, vstup zdarma.  

  

Článek III. 

Provoz DDH 

1. Organizovaná výuka dopravní výchovy pro žáky základních a mateřských škol Prahy 

5 probíhá od 1. 9. do 25. 6. kalendářního roku od 8 do 14 hodin. V době od 14 do 15 

hodin je hřiště využíváno žáky školní družiny ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 

1/615, Praha 5. 

2. DDH je veřejnosti přístupné od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku (vyjma letních 

prázdnin) ve všední dny od 15 do 18 hodin. Mimo uvedený termín je přístup na DDH 

možný pouze v případě, že klimatické podmínky umožňují jeho bezpečné užívání. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, náledí, vysoké a nízké teploty, 

snížená viditelnost, smog, aj.) je vstup na DDH zakázán.  
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3. Organizovanou výuku dopravní výchovy dětí zajišťuje školitel dopravní výchovy 

(zajišťuje škola), neorganizovanou výchovu provádějí zákonní zástupci dětí nebo jiné 

osoby starší 15 let doprovázející dítě. 

4. Vstup veřejnosti na DDH v době probíhající organizované výuky dopravní výchovy je 

povolen pouze se souhlasem školitele, v ostatní dobu je třeba se při pohybu na DDH 

řídit momentální situací tak, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení uživatelů. 

5. DDH je určeno k dopravní výchově dětí do 15 let věku, neorganizovaná výuka či 

užívání hřiště dětmi ve věku  6 - 10 let může probíhat pouze pod dozorem osoby starší 

15 let, děti mladší 6 let pouze v doprovodu rodičů či osoby starší 18 let. 

6. Součástí DDH je pítko s pitnou vodou a mobilní WC s umyvadlem. Všichni uživatelé 

DDH jsou povinni dodržovat čistotu a hygienické zásady. 

  

Článek IV. 

Přístup na DDH 

1. Všichni návštěvníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem DDH a také se řídit 

pokyny školou pověřeného pracovníka.  

2. DDH je veřejnosti přístupné v době uvedené na vstupní brance do víceúčelového 

sportovního areálu z Renoirovy ulice. Na DDH se vstupuje brankou z Renoirovy ulice. 

3. Vstup na DDH je mimo dobu organizované výuky dopravní výchovy povolen pouze 

na vlastní nebezpečí. 

4. Správce areálu může v případě, že nelze zcela zajistit bezpečnost návštěvníků, přístup 

na DDH dočasně omezit. 

5. Každý návštěvník je povinen do uzavírací hodiny DDH opustit. 

6. Pohyb chodců je povolen pouze po vyznačených chodnících. 

7. Pohyb všech dopravních prostředků je možný pouze po vyznačených trasách. 

8. Chůze či jízda po trávníku je zakázána. 

9. Zákonní zástupci či doprovázející osoba starší 18 let zodpovídají za chování 

a bezpečnost svých dětí, kteří se neúčastní provozu na DDH (kamínky u překážky na 

silnici, mašinka, pítko, schodiště, aj.). DDH slouží pouze k dopravní výchově. 

  

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby, které DDH užívají nebo se na něm 

zdržují. 

  

 

 

HASIČI:      150     

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:  155 

POLICIE ČR:     158    

MĚSTSKÁ POLICIE:   156 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112 
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Bezpečnostní pokyny a zásady poskytování první pomoci 
 Před začátkem výuky zkontrolovat technický stav zařízení a vybavení DDH. Každou 

závadu ihned nahlásit lektorovi, či správci DDH. 

 Nezbytnou první pomoc při organizované výuce poskytuje lektor ve spolupráci 

s pedagogickým doprovodem; při neorganizované výuce či užívání hřiště 

doprovázející osoba dítěte. 

 Pobyt dětí je umožněn pouze v případě příznivého počasí. 

 Během pobytu na DDH není dětem, žákům povoleno běhat, skákat po lavičkách a ničit 

zeleň a ostatní zařízení DDH. 

 Žáci dodržují BOZP, s nímž byli seznámeni na začátku výuky na DDH, a pokyny 

pedagogického doprovodu. Především se chovají tak, aby ochránili zdraví své a zdraví 

ostatních účastníků. 

 Při používání DDH a jízdě na jízdních kolech, koloběžkách, tří a čtyřkolkách jsou 

účastníci povinni používat ochrannou přílbu schváleného typu (zákon č. 361/2000 

Sb., § 58, odst. 1), pevnou uzavřenou obuv, v rámci oblečení je doporučeno, 

aby nohavice přesahovaly přes kolena a rukávy přes lokty. V případě nedodržení 

pokynů může být účastník vykázán z DDH. 

 Na DDH se nesmí používat technické prostředky, jejichž technický stav nebyl 

zkontrolován odborným pracovníkem. Musí být k dispozici „Protokol o technické 

prohlídce, údržbě a opravě technických prostředků na DDH“ vystavený odborným 

pracovníkem. 

 Na účastníky řádné výuky dopravní výchovy zpravidla v dopoledních hodinách se 

v případě škodní události účastníka výuky vztahuje pojištění sjednané konkrétní 

školou, jejíž vedení žáky vyslalo. 

 Za škodní události vzniklé v době určené pro veřejnost provozovatel nezodpovídá. 

Za bezpečnost dětí organizovaných ve skupině odpovídá její vedoucí, v případě 

jednotlivců za ně zodpovídají jejich zákonní zástupci. 

 Za systém pojištění školních událostí v době konání ostatních akcí na DDH je 

zodpovědný organizátor akce ve spolupráci s provozovatelem a zřizovatelem DDH. 

 Pedagogický doprovod odpovídá po celou dobu výuky za kázeň a bezpečnost 

svěřených dětí a řeší jejich případné kázeňské přestupky.  

 Při kázeňských přestupcích, porušování provozního řádu DDH, či úmyslném 

poškozování majetku může provozovatel příslušnou osobu z prostoru DDH vykázat 

a požadovat úhradu vzniklé škody. 

Je zakázáno: 

 Jízda na kolečkových bruslích, skateboardu, apod. 

 Vstupovat na DDH při nepříznivém počasí (silný vítr, déšť, sníh, náledí, snížená 

viditelnost, smog, aj.). 

 Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, nebo vstupovat 

pod vlivem omamných látek, manipulovat s ohněm.  

 Užívat DDH při jeho nebezpečném poškození. 

 Vjezd motorových vozidel do areálu hřiště, vyjma obsluhy a integrovaného 

záchranného systému.  

 Ničit zařízení a vybavení DDH. 

 

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

 

V Praze dne 5. 9. 2018    Mgr. Jana Fričová 
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Vyhodnocení možných rizik spojených s činností na DDH 
 

Poř. čís. Pracoviště Druh činnosti Riziko 
Zdroj 

nebezpečí 
Následky 

Opatření  

k eliminaci 

1. Přesun na DDH Chůze po chodníku Zakopnutí Nerovný chodník 
Podvrtnutí, 

zlomenina  
Poučení, dozor 

2. Přesun na DDH 
Přecházení 

vozovky 
Vstup do vozovky 

Střet s dopravním 

prostředkem 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

zlomeniny, vnitřní 

zranění 

Poučení, školení, 

zastavovací terče, 

zvýšená pozornost 

3. Přesun na DDH 

Chůze po chodníku 

s pruhem pro 

cyklisty 

Vstup do jízdního 

pruhu pro cyklisty 
Střet s cyklistou 

Úraz hlavy, 

zlomeniny, vnitřní 

zranění 

Poučení, dozor, 

zvýšená pozornost 

4. DDH Chůze po DDH Zakopnutí 

Nerovnost 

vozovky, chodníku, 

ohraničení vozovky 

Podvrtnutí, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, dozor 

5. DDH Chůze po DDH 
Pošťuchování, 

nekázeň 
 

Odřeniny, 

zlomeniny 
Poučení, dozor 

6. DDH Chůze po DDH Uklouznutí 

Mokrý chodník, 

mokrá vozovka, 

spadané listí 

Podvrtnutí, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, dozor, 

čistota DDH, 

vhodná obuv 

7. DDH Jízda na kole Podklouznutí kola 
Voda, listí, 

nečistoty na DDH 

Úraz hlavy, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, kontrola 

DDH, vhodný oděv 

8. DDH Jízda na kole Náraz na překážku 
Nezvládnutí 

techniky jízdy 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, vhodný 

oděv 

9. DDH Jízda na kole Srážka cyklistů 
Rychlá jízda, 

neznalost PSP 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dostatečný dozor 

10. DDH Jízda na kole 
Ukazování změny 

směru jízdy 

Nezvládnutí 

techniky řízení 

kola 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Nácvik řízení 

jednou rukou, 

vhodné oblečení, 

obuv, dostatečný 

dozor 

11. DDH 

Přecházení po 

přechodech pro 

chodce 

Vstup do jízdní 

dráhy cyklistovi 

Střet s cyklistou, 

pád 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dostatečný dozor 

12. DDH Jízda na kole 

Zamotání oděvu do 

řetězu jízdního 

kola 

Chybějící, 

nedostatečný kryt 

řetězu 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Kontrola jízdního 

kola, vhodné 

oblečení 

13. DDH Jízda na kole Jízda po DDH 
Skrytá vada 

jízdního kola 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, kontrola 

kola 

14. DDH Jízda na kole 
Vyjetí z vyznačené 

trasy 

Nerovnost 

vozovky, kaluže, 

vyhýbání se 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dostatečný dozor 

 

 

 


