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Centrum dopravní výchovy 
Provozní řád 

 
I. Údaje o CDV 
Údaje o zařízení:  dětské dopravní hřiště 

Název zařízení:   Centrum dopravní výchovy Praha 5 

Adresa:   Chaplinovo náměstí 1/615, 152 00 Praha 5 

Zřizovatel: ZŠ a MŠ, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 

Odpovědný pracovník: Richard Severyn, vrchní komisař MP Praha 

 

Provozovatel výuky: Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10 

 

II. Základní ustanovení 

Ustanovení provozního řádu se vztahuje na CDV provozované Městskou policií hl. m. Prahy 

(dále jen MP Prahy) a odpovědnými pracovníky zřizovatele CDV (dále jen odpovědný pra-

covník) a je závazné pro provozovatele výuky na CDV, odpovědné pracovníky a jeho ná-

vštěvníky. 

III. Funkce CDV 

CDV je veřejné zařízení určené k výuce dopravní výchovy dětí v souladu s celostátními pro-

gramy dopravní výchovy. Dále pak k provozování volnočasových aktivit dětí, k pořádání do-

pravních a jiných akcí (soutěží) s cílem zabezpečit smysluplné využití volného času dětí. 

Formy aktivit v CDV: 

 výuka dopravní výchovy, 

 dopravní soutěž, 

 volnočasová zájmová činnost, 

 akce pro veřejnost, 

 volné využití veřejností za účelem výuky dopravní výchovy. 

IV.  Provozní doba CDV 

CDV je provozováno v době od 15. dubna do 30. listopadu s výjimkou letních prázdnin. 
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Časové vymezení výcviku a výuky žáků základních a dalších škol je určeno dle předem 

stanoveného harmonogramu. 

1) Pravidelná výuka pro školy a školská zařízení: 

a) v pracovní dny od 15. dubna do 30. června: 800 – 1230 hod. 

b) v pracovní dny od 1. září do 30. listopadu: 800 – 1230 hod. 

2) Akce pro školní družinu a další akce pro školní děti: 

a) v pracovní dny od 15. dubna do 30. června: 1300 – 1500 hod. 

b) v pracovní dny od 1. září do 30. listopadu: 1300 – 1500 hod. 

Provoz pro veřejnost v těchto dnech a časech je možný s ohledem na obsazení a 

vytížení těchto akcí. Přítomnost veřejnosti v prostoru CDV nesmí tyto akce narušovat! 

3) Provoz pro veřejnost: 

a) úterý a čtvrtek od 15. dubna do 30. června: 1500 – 1800 hod. 

b) úterý a čtvrtek od 1. září do 30. listopadu: 1500 – 1800 hod. 

Provoz pro veřejnost v těchto dnech a časech zajišťuje provozovatel výuky. 

c) Pondělí, středa, pátek od 15. dubna do 30. června: 1500 – 1800 hod. 

d) Pondělí, středa, pátek od 1. září do 30. listopadu: 1500 – 1800 hod. 

e) Sobota, neděle je hřiště otevřeno v době pronájmu sportovního areálu dle aktu-

ální situace. 

Provoz pro veřejnost v těchto dnech a časech zajišťuje odpovědný pracovník pově-

řený školou. 

V provozní době je otevřeno jen za příznivého počasí, od průměrné teploty 15o 

C. 

Provozovatel má právo areál CDV uzavřít, nebo je neotevřít. 

V.  Vstup do prostoru CDV 

Do objektu CDV je možné vstupovat postranním vchodem z prostor školního ulice Reno-

irova. 

Kapacita CDV je stanovena na maximálně 30 dětí najednou. 

VI.  Pobyt v prostoru CDV 

CDV slouží především k organizované výuce a praktickému výcviku pravidel provozu na 

pozemních komunikacích a zásad bezpečné chůze a jízdy spolu s pedagogickým doprovo-

dem, nebo samostatně, a to v rozsahu daném harmonogramem činnosti CDV. 
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Veřejnosti slouží CDV převážně v odpoledních hodinách a o víkendech, pokud zde nepro-

bíhá jiná organizovaná akce. 

Provoz CDV zajišťuje a organizuje, a to v době výuky dopravní výchovy dětí i době pro 

veřejnost (volnočasové aktivity), pracovník oddělení prevence MP Prahy. Víkendový provoz 

zajišťuje odpovědný pracovník zřizovatele CDV. 

Odpovědný pracovník zřizovatele CDV nebo pracovník oddělení prevence MP Prahy 

je oprávněn z důvodu plynulosti jízdy v CDV a zejména k zajištění bezpečnosti dětí 

na hřišti regulovat počet zúčastněných dětí. 

Nezbytnou první pomoc při výuce a výcviku dopravní výchovy poskytuje pracovník oddělení 

prevence MP Prahy ve spolupráci s pedagogickým doprovodem. Pro případ úrazu je v pro-

storách skladu kol k dispozici vybavená lékárnička. Neprodleně po ošetření bude proveden 

záznam o úrazu do knihy úrazů. 

VII. Povinnosti odpovědných pracovníků zřizovatele CDV 

Odpovědní pracovníci jsou zejména povinni: 

1) Zajišťovat pravidelný dohled nad dodržováním tohoto provozního řádu ze strany ná-

vštěvníků. Pravidelným dohledem se myslí přítomnost v době stanovené pro víken-

dový provoz CDV, dle podmínek stanovených pro provoz CDV. Provádět pravidelné 

vizuální kontroly prostoru CDV a sociálního zařízení. Odpovědný pracovník povede 

k tomuto účelu provozní deník, kde bude zaznamenávat provedení kontroly a pří-

padné shledané závady. Do provozního deníku bude zaznamenávat i další záznamy 

stanovené tímto provozním řádem. Odpovědná osoba je povinna předložit provozní 

deník provozovateli výuky ke kontrole min. 1x měsíčně. Závady neprodleně ohlásit 

provozovateli výuky. 

2) Vyzvat návštěvníky, aby dodržovali provozní řád, pokud to vyžaduje situace. 

3) V případě neuposlechnutí výzvy k dodržování provozního řádu ze strany návštěvníků 

nebo v případě, že návštěvníci hrubým způsobem porušují provozní řád, vyzvat ná-

vštěvníky, aby okamžitě opustili prostor CDV. V případě potřeby je odpovědný pra-

covník oprávněn kontaktovat Městskou policii hl. m. Prahy a požádat ji o pomoc při 

jednání s osobami, které nedbají její pokyny. 

4) Zajistit po ukončení provozu zametení, úklid a vynesení odpadků. O tomto úklidu 

provést záznam do provozního deníku. 

5) Užívat prostory ke sjednanému účelu, k jeho změně může dojít pouze na základě 

písemné dohody se zřizovatelem. 

6) Veškeré elektrické spotřebiče připojovat pouze po předchozím souhlasu provozova-

tele výuky. 
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7) Dodržovat bezpečností, hygienické a další obecně závazné předpisy, nést odpověd-

nost za důsledky případného porušení obecně platný předpisů. 

8) V užívaných prostorách dbát na dodržování zásad požární ochrany ve smyslu plat-

ného znění zákona č. 133/1985 Sb. a prováděcích vyhlášek. 

9) Zajistit řádné uzamčení prostoru při odchodu z prostoru CDV. 
 

Odpovědní pracovníci nesmí: 

1) Provádět bez vědomí provozovatele výuky jakékoliv úpravy hracích prvků, zařízení, 

dopravního značení a elektroinstalace. 

2) Manipulovat s materiálem a dalším zařízením uloženým v prostoru skladu kol.  

3) Provádět zápůjčku jízdních kol a dalšího vybavení CDV. 

VIII. Povinnosti všech uživatelů a návštěvníků CDV 

1) Vstup do prostor CDV je povolen jen na vlastní nebezpečí. 

2) Seznámit se s tímto provozním řádem a tento dodržovat, dbát pokynů odpovědného 

pracovníka nebo pracovníka oddělení prevence MP Prahy, udržovat pořádek, čistotu 

a dodržovat pravidla slušného chování. 

3) Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe a ostatní návštěvníky. 

4) Před použitím zařízení nebo vybavení CDV provést vizuální kontrolu a v případě zjiš-

těných nedostatků tyto ihned nahlásit odpovědnému pracovníkovi nebo pracovníkovi 

oddělení prevence MP Prahy. 

5) Šetřit a chránit prostory a vybavení CDV. 

6) Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí za 

odcizení nebo ztrátu těchto věcí. 

7) Vstup veřejnosti do prostor, kde probíhá výuka dopravní výchovy, je povolen pouze 

se souhlasem pracovníka oddělení prevence MP Praha. 

8) Používání CDV, jeho vybavení a zařízení je určeno pro děti ve věku od 3 do 18 let 

včetně. Starší osoby nemají do CDV povolen přístup a je jim zakázáno užívat vyba-

vení a zařízení centra, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi. 

9) Dětem ve věku do 10 let včetně je vstup do areálu, užívání herních prvků a vybavení 

CDV povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce 

či jiné odpovědné osoby starší 18 let. 

10) Jízda na jízdním kole, koloběžce, odrážedle, tříkolce a čtyřkolce je povolena pouze 

na vyznačených komunikacích.  

IX. V CDV je zakázáno 

1) Vstupovat do areálu mimo provozní hodiny. 

2) Jízda dětí na jízdním kole, koloběžce, odrážedle, tříkolce a čtyřkolce do 18 let bez 

řádně nasazené ochranné cyklistické přilby. 
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3) Narušovat průběh výuky dopravní výchovy. 

4) Vjíždět do areálu CDV motorovými vozidly (mimo vozidla určená k údržbě, prezentaci 

apod.). 

5) Vstupovat se psi nebo jinými zvířaty či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat. 

6) Konzumovat alkoholické nápoje a kouřit. 

7) Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

8) Vstupovat s infekční nebo jinou přenosnou nemocí. 

9) Vnášet zábavnou pyrotechniku, nebezpečné látky, ostré předměty a zbraně. 

10) Jakýmkoliv způsobem znečišťovat areál CDV. 

11) Jezdit na jízdním kole, koloběžce aj. dopravních prostředcích po nezpevněných plo-

chách. 

12) Odkládat jízdní kola, koloběžky aj. dopravní prostředky mimo místa k tomu určená 

(stojany). 

13) Poškozovat vybavení a veřejnou zeleň CDV. 

14) Pohybovat se na kolečkových bruslích a skateboardech, vyjma akcí pořádaných zři-

zovatelem nebo oddělením prevence MP Prahy. 

15) Nocovat, stanovat popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň. 

16) Využívat prostory CDV k nepovoleným propagačním, reklamním či jiným účelům. 

17) Používat CDV, pokud je snížená viditelnost, pokud je herní zařízení nebo vybavení 

kluzké nebo povrch namrzlý, zasněžený nebo je na něm zjištěna závada, případně 

se v areálu nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví. 

 

X.  Závěrečné ustanovení 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto provozního 

řádu a pokynů odpovědného pracovníka nebo pracovníka oddělení prevence MP Prahy. 

V případě nerespektování provozního řádu a pokynů odpovědného pracovníka nebo 

pracovníka oddělení prevence MP Prahy si provozovatel vyhrazuje právo vykázat ná-

vštěvníka z prostoru CDV. 

Provozní řád je závazný pro všechny pracovníky, kteří provádějí jakékoliv práce v CDV 

a pro všechny osoby, které se v CDV zdržují. 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vydání tj. 1. 10. 2019. 

 
 
Mgr. Veronika Holíková 
ředitelka školy 
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