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Provozní řád venkovní hrací plochy - Dětská skupina 

Holubníček 
(dále „DS Holubníček”) 

 
zpracovaný v souladu s požadavky § 13, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, 

vyhl. 238/2011 Sb. v platném znění a EN 1176 – 7 
 

 
1. Základní údaje provozovatele 
Pacičky z. s. 
Se sídlem Chrudimská 69, 538 07 Seč 
IČO : 076 69 216 
Mobil: +420 725 511 825 
E-mail: spolek.pacicky@gmail.com 
Předseda spolku: Mgr. Veronika Holubová, DiS. 
Název: Dětská skupina Holubníček  
Kapacita: 12 dětí 
Adresa hrací plochy: Tyršova 265/48 286 01 Čáslav 
E-mail: info@dsholubnicek.cz 
Web: www.dsholubnicek.cz  
Zahájení provozu: 1. 11. 2019 
 
2. Úvodní ustanovení 
Venkovní hrací plocha je součástí subjektu DS Holubníček v oplocené části pozemku. 
Jednotlivé prvky využívají v rámci svých činností výhradně děti přihlášené v DS 
Holubníček a to pouze v doprovodu pečujících osob. Hrací venkovní plocha není 
otevřena pro veřejnost a je určena dětem předškolního věku. 
 
3. Provozní doba 
Provozní doba je od 7:00 do 15:30 hodin. Doba pobytu se řídí především klimatickými 
podmínkami. Při teplotách nad 30°C je nutno zajistit dostatečný pitný režim dětí a 
využívat stínící prvky. 
Před zahájením pobytu dětí je nutno provést pravidelný úklid, který mimo jiné zahrnuje 
také kontrolu herní plochy a technického stavu herních prvků včetně průběžné péče. 
Dále fyzickou kontrolu uzavření vstupní branky a odstranění zjištěných závad (není-li to 
možné, zamezit vstupu dětí). 
 
4. Vybavení venkovní hrací plochy 
- Pískoviště 
- Skluzavky, hrací domečky, venkovní dětský nábytek, odrážedla apod. 
 
5. Požadavky na hrací plochy 
Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí, je povinen zajistit, aby písek 
užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn 
nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Plocha pískoviště musí 
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být zajištěna tak, aby nedocházelo ke znečištění exkrementy zvířat apod. Pískoviště 
musí být kryto v době mimo provoz tak, aby bylo tomuto zabráněno.  
 
6. Podmínky 
V souladu s ustanovením § 13, odst. 2 zákona 258/2000 Sb. v platném znění musí být 
plocha pískoviště zajištěna tak, aby nedošlo k jeho znečištění. V době mimo využívání 
dětmi musí být hrací plocha zajištěna krytem. Před příchodem dětí bude plachta 
odstraněna. Při odstraňování plachty či jiného krytu, je nutno dbát, aby případné 
nečistoty nenapadaly do prostoru pískoviště. Vlastní kryt je uložen mimo prostor určený 
pro děti. Osoba zajišťující dohled na dětmi provede vizuální kontrolu pískoviště, zda se 
v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit, zejména: 

- Pokud je v pískovišti nalezen nepatřičný  předmět,  zajistí  dospělá  osoba  jeho  
odstranění. 

- Dále je provedena vizuální kontrola vlastního technického stavu hracích prvků 
a hrací plochy. Případné nedostatky jsou nahlášeny příslušnému  
pracovníkovi,  který  zajišťuje údržbu. 

- Po ukončení  pobytu  venku  zajistí pečující osoba  kontrolu hrací  plochy  (zda 
na ní nezůstaly hračky). Po ukončení provozní doby je opětovně provedeno 
zakrytí pískoviště. 

- Pískoviště bude  před  zakrytím  na  zimní  období  vyčištěno. Na jaře bude 
vyměněn písek. 

 
 
V Čáslavi dne 1. 4. 2022 
 
 
 
Podpis odpovědné osoby:  
 


