PROVOZNÍ ŘÁD SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DĚTSKÉHO KOUTKU
Společenská místnost je součástí Budovy sportovně technického zázemí u
víceúčelového hřiště, Třebešice čp.126.
Zřizovatel a vlastník je Obec Třebešice, Třebešice 63, IČ:00640298.
Část této společenské místnosti je vybavena dětským nábytkem, kobercem,
hračkami a dalším zařízením, odpovídající pro herní vyžití a volnočasové
aktivity dětí předškolního věku, ve věku 1-6 let, za doprovodu rodičů či osob
starších 18ti let konajících nad dětmi dozor. Vstup dětí starších 10 let není
vhodný. Využití je možné jako dětský koutek.
Každý návštěvník je povinen se ve vnitřních prostorách se chovat tak, aby předcházel vzniku
škody na zdraví a majetku svém a dalších osob.
Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny dětský koutek využívat nebo osoby,
které se v dětském koutku pohybují, včetně dětí rodičů, jsou povinni řídit se tímto provozním
řádem. Vstupem do budovy se má za to, že se návštěvník dětského koutku seznámil s tímto
provozním řádem.
Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte.
Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v budově sportovně
technického zázemí čp.126, Třebešice a je k dispozici rovněž na webových stránkách obce
Třebešice, www.trebesice.cz, odkaz dětský koutek.

1. Hlídání dětí v dětském koutku a ve volně přístupném prostoru budovy, které souvisí
s návštěvou koutku, jako jsou chodba, toalety, si zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod
dětí. Za bezpečnost dětí v dětském koutku a ve volně přístupných prostorách budovy
zodpovídají rodiče nebo jejich zletilý doprovod. Je zakázáno bezdůvodně vstupovat do
jiných prostor, jako jsou šatny, technická místnost, úklidová místnost, místnost
posilovny a místnost fitness koutku, které jsou součástí budovy.
2. V dětském koutku je zakázáno se pohybovat ve venkovní obuvi. K přezutí do vlastní
domácí obuvi slouží prostor v chodbě u vchodu do dětského koutku u hlavních dveří do
budovy, kde jsou umístěny také věšáky pro odložení oděvů.
3. Je přísně zakázáno vnášet do dětského koutku věci, předměty či látky, které by mohly
ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířata, dráždivé chemické látky, pyrotechniku,
zbraně, zápalky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky apod., ale také nevhodné
hračky. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany, nejsou těžké,
např. hračky plyšové.
4. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v dětském koutku na
zařízení dětského koutku či zařízení budovy nebo jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě.
5. Rodiče jsou povinni po použití dětského koutku zajistit uvedení dětského koutku do
původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech např. potřísněnou, znečištěnou
podlahu a koberec. K dispozici jsou úklidové prostředky a elektrický vysavač. Odpadkový
koš slouží k odložení drobného směsného odpadu, neslouží však k odkládání

použitých dětských plen, zbytků jídla atp.
6. V celém prostoru budovy je zákaz běhání.
7. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů správce budovy nebo osoby odpovědné za
provoz dětského koutku.
8. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník.

9. Do koutku mají přísný zákaz děti i dospělý doprovod s akutně
probíhající infekční chorobou, vč. rýmy, průjmu apod.
10. Stejně tak mají zákaz vstupu děti i dospělý doprovod v páchnoucím
nebo špinavém ošacení a osoby včetně dětí, kde není možné zaručit jejich
základní hygienické návyky a z toho plynoucí rizika.
11. Všichni návštěvníci dětského koutku jsou povinni dodržovat všechna upozornění
vyvěšena v dětském koutku na nástěnce!
12. Je zakázáno nosit jídlo a pochutiny do prostor dětského koutku na koberec.
13. Je d o v o l e n o v kuchyňském koutku v mikrovlnné troubě ohřívat vlastní donesené jídlo
a nápoje, je také dovolena příprava teplých nápojů ve varné konvici. V kuchyňském koutu je
u dřezu k dispozici teplá a studená tekoucí voda.
13. Rodiče či dospělý doprovod vede děti k opatrnosti a ohleduplnosti.
14. Dětský koutek je možné navštěvovat v období po-ne, v době od 09.00 do 20.00 hod..
15. Vstup do budovy je možný po dohodě se správcem objektu nebo po dohodě s osobou
odpovědnou za provoz dětského koutku.
16. Akce typu prezentace, odborné přednášky atp., je možné uskutečnit po dohodě se
starostou obce a s vědomím správce a osoby odpovědné za provoz.

Zpoplatnění těchto akcí bude řešeno individuálně.
16. Pro rodiče a děti s trvalým pobytem v obci Třebešice je vstup zdarma,
pro přespolní je zpoplatněn, a to 50,-Kč/den. Poplatek je příjmem
provozovatele. Poplatek je možné zaplatit v úřední hodiny v kanceláři
Obecního úřadu nebo u správce objektu.
17. V případě velkého zájmu bude nutné provoz a vstup řídit rezervačním systémem, jehož
obsah a pravidla budou upřesněna dodatkem tohoto řádu.
18. Před odchodem z budovy jsou rodiče či zletilý doprovod dětí povinny provést kontrolu
uzavření oken, dveří, elektrického osvětlení a vody, a to ve všech prostorách, kde se oni či
jejich děti pohybovaly. Po opuštění budovy je povinností každého návštěvníka řádně
uzamknout vstupní dveře, v případě, že se v budově již nikdo další nenachází. Pokud je
v budově návštěvník posilovny či fitness koutku, je doporučeno vzájemně se domluvit na
uzamčení vchodu do budovy.
19. Každý návštěvník je povinen se zapsat do knihy návštěv s uvedením data, času a účelu
návštěvy a zjištěné závady na zařízení či objektu budovy nahlásit neprodleně správci objektu.

Kniha je viditelně umístěna u hlavního vchodu do budovy.
Tento provozní řád nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem obce
Třebešice ze dne 19.ledna 2015.
Osoba odpovědná za provoz dětského koutku: Lenka Backová, tel: 606 562 619
Správce objektu: Jaroslav Sedláček, tel: 723 122 619
Starosta obce: Mgr. Jaroslav Havránek, tel: 724 884 988
pevná linka OÚ Třebešice: 327 377 219, e-mail: obec@trebesice.cz
Shora uvedené osoby mají k dispozici klíče od hlavního vchodu.
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