
Návštěvní řád dětského hřiště – areál MŠ 

Mateřská škola Rybí, 742 65 Rybí 318 
 

Upozornění pro uživatele 

 
Dětské hřiště je navrženo pro děti od 3 do 10 let, děti do 6 let mají povolen vstup jen v doprovodu rodičů nebo 

jiné dospělé osoby 

 

Na hřišti je povoleno: 

 Vstupovat na trávníky 

 Používat jen nové herní prvky, lavičky 

 

Na hřišti platí zákaz: 

 Znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy 

 Vstupovat se zvířaty 

 Vstupu do dětských pískovišť 

 Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 

 Vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – boty s hroty, s podpatkem, apod..                                             

 Manipulovat s ostrými předměty 

 Vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu 

 Přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa 

 Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek  

 Rozdělávání a manipulace s ohněm 

 Užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady 

na zařízení 

 

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná 

osoba. 

 

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a 

bezpečnost. 

 

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese 

odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. 

 

Při nedodržování tohoto návštěvního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště 

vykázat. 

 

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. 

 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosím, na místním obecním úřadě 

nebo v mateřské škole 

 

Provoz a správa hřiště 
Správce hřiště:  OÚ Rybí 

Odpovědný pracovník: Gilarová Miroslava, mobil 721 674 415 

Za úklid hřiště odpovídá:   Nováková Ivana 

 

Provozní doba pro veřejnost: 

V době provozu mateřské školy od 14 do 17 hodin 

 

 Důležitá telefonní čísla: hasiči 150 – policie 158 – záchranná služba 155   

           

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní a provozní řád 

 
Tento návštěvní a provozní řád a jeho případné změny jsou zveřejněny na webových stránkách obce  

www.rybi.cz  

Návštěvní řád dětského hřiště byl schválen radou obce dne 3. 9. 2012 pod číslem usnesení 523/48/2012 
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