VZOR:

Provozní ád venkovní hrací plochy ur ené pro hry d tí
I. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE:
Adresa venkovní hrací plochy
Provozovatel (majitel) h išt : jméno, adresa, telefon
Správce h išt :
Adresa:
Odpov dný pracovník

tel:

Za úklid h išt odpovídá:
Odpov dná osoba:

tel:

Provozní ád vypracoval:
II . PODMÍNKY PROVOZU VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY
1) Vymezení aktivit:
2) Provozní doba nap .:
od 1. kv tna do 30. zá í

od … hod. do … hod

od 1. íjna do 30. dubna
od … hod. do … hod
3) Zajišt ní ploch (p ítomnost správce, oplocení, zamykání na noc…)
III. REŽIM ÚDRŽBY
1) Denní úklid venkovní hrací plochy :
- každodenní otevírání a zavírání h iš
- úklid odpadk z plochy h išt
- odvoz odpadu
- úklid – p ehrabání h išt
- ohrabání listí a odvoz listí
- vysypání odpadkových koš
- úklid sociálního za ízení
- pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvk a mobiliá e
2) Pr
-

žná pé e o herní prvky a mobiliá
kdo zajiš uje
okamžité odstran ní zjišt ných nebo nahlášených závad
min. jedenkrát týdn kontrola stavu
provádí se písemný zápis
bezpe nost a revize hracích prvk ( SN EN 71, 1176, 1177)

3) Pé e o zele
- sekání a úklid trávy

-

shrabání a odvoz listí
drobné pro ezy ke a d evin
zavlažování, kropení

4) Údržba pískovišt
- kontrola stavu obrub pískovišt
- denní p ehrabání pískovišt (odstran ní hrubých ne istot, p ípadn st íka ek)
- 2x b hem roku p ekopat – p eházet písek v pískovišti (úložišti písku)
- 1x ro
vým na písku : b ezen /duben (použít písek kopaný)
- zakrývání mimo provozní dobu
IV. Z

SOB ZAJIŠT NÍ HYGIENICKÝCH LIMIT UPRAVENÝCH PROVÁD CÍM PRÁVNÍM P EDPISEM

Vým na písku, zabezpe ení pískovišt p ed zne išt ním, výsledky rozbor písku – vyhláška .
238/20011 Sb., o stanovení hygienických požadavk na koupališt , sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch – další opat ení ….

Osoba, která vypracovala provozní ád je povinna seznámit s ním své zam stnance a další osoby,
které pracují na jejích pracovištích a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.

