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Souhlas s provozním řádem stvrzují rodiče nebo doprovod dítěte svým 

podpisem v docházkové knize nebo vyplněním přihlášky do Mateřského centra 

Radost. 

1. Hřiště je určeno pro trávení volného času rodin s malými dětmi.  Děti mají 

povolený vstup na hřiště pouze za doprovodu dospělé osoby, která za dítě 

odpovídá. 

 

2. Hřiště je přístupné veřejnosti denně od 9:00 – 18:00 hod v době od 

14.4.2016 – 30.9.2016. Buňky na hřišti jsou otevřeny pouze v případě, že 

je přítomná denní služba. Provozní dobu lze po domluvě upravit. 

 

3. Po příchodu na hřiště se prosím zapište do docházkové knihy. 

 

4. Návštěvníci mají k dispozici pitnou vodu, hygienické zázemí s WC, 

hračky a ostatní vybavení hřiště. 

 

5. Na hřišti se vybírá dobrovolný příspěvek ve výši 10,- Kč/den a rodinu. 

Příspěvek slouží na nákup hraček, čisticích a hygienických prostředků, 

vybavení lékárničky…). 

 

6. Návštěvníci mají povinnost respektovat provozní řád, dodržovat pravidla 

slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby neohrozili a neomezili 

ostatní návštěvníky hřiště.  

 

7. Návštěvníci mají povinnost po sobě při odchodu z hřiště uklidit (hračky, 

případné odpadky). 

 

8. V prostoru hřiště je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a 

jiných omamných látek. 

 

9. V prostoru hřiště je zakázán volný pohyb psů a jiných zvířat. 

 

10. V prostoru hřiště je zakázáno poškozovat zeleň a vybavení hřiště. 
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11. Pobyt na hřišti je na vlastní zodpovědnost.  

 

12. Jednotlivé herní prvky jsou určené pro děti do 6 let, přičemž doprovod 

musí zohlednit psychické a fyzické dispozice dítěte.  

 

13. Závady na vybavení hřiště hlaste prosím denní službě nebo na čísle 

773 150 062. 

14. Mateřské centrum nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a 

rovněž nenese odpovědnost za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví 

návštěvníků hřiště. Pro ošetření drobných úrazů je k dispozici lékárnička. 

 

15. Provoz hřiště je zajištěn denními službami.(9:30-11:30 a 15:30-18:30) 

Rozpis služeb je v papírové podobě k dispozici u docházkové knihy a 

v on-line verzi na 

http://teamup.com/ks91bcf7eb4a39a26a/ 

 
16. Denní služby zajišťují bez nároku na odměnu dobrovolníci z řad členů 

Mateřského centra Radost nebo aktivní rodiče či prarodiče. 

 

17. Pokud máte zájem o pomoc při denních službách kontaktujte nás na 

info@mcradost.cz nebo  773 150 062. Rádi Vám zapůjčíme klíče od 

hřiště. 

 

18. Zapisování služeb je možné v papírové podobě na hřišti nebo v MC a také 

prostřednictvím odkazu 

http://teamup.com/ksb35706aa9a552817/ 

Postup:  

 vyberte si termín služby a klikněte na příslušné datum 

 objeví se tabulka, ve které vyplníte: 

Title:  vaše jméno 

 upravit čas od kdy - do kdy (When) 

 uložit (Save) 

V případě potřeby lze stejným způsobem službu smazat (Cancel) 

 

 

 

 

http://teamup.com/ks91bcf7eb4a39a26a/
http://teamup.com/ks91bcf7eb4a39a26a/
http://teamup.com/ks91bcf7eb4a39a26a/
http://teamup.com/ksb35706aa9a552817/
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19. Povinnosti služby: otevřít buňky, dohlédnout na úklid hřiště a buněk, 

obsluha plynového vařiče, odnos odpadků, dohlédnout na zapisování 

návštěvnosti a vybírání příspěvku na provoz hřiště. Při odchodu má služba 

povinnost zkontrolovat WC, vodu, plynový vařič, vynést odpadky, 

zamknout buňky. Odpolední služba má při odchodu i povinnost zamknout 

branku hřiště – nebo zajistit zamčení jinou osobou. 

 

20. Hřiště je majetkem města Vyškov. Mateřské centrum Radost, z.s. má 

hřiště pouze v zápůjčce. 

 

Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných 

vztahů. Není-li situace zahrnuta v provozním řádu, věříme, že případné 

nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností.  

Děkujeme, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem 

příjemně strávený čas na hřišti. 

 
 

Důležitá telefonní čísla:  

Policie ČR …………….. 158 

Městská policie ………...156 

Záchranná služba……… 155 

Hasiči …………………..150 

 


