
PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD 

DĚTSKÉHO KOUTKU 
 

Provozovatel: Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. se sídlem: Malletova 2350, 190 00 Praha 9, ICO: 
24242144, DIC: CZ24242144 

Provozovna: Plavecká škola Rosnička Brno, Tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno 

Dětský koutek, umístěný v prostorách recepce s občerstvením Plavecké školy Rosnička Brno, 
slouží návštěvníkům Plavecké školy Rosnička a recepce s občerstvením. Poskytuje dětským 

návštěvníkům prostor pro dětské hry v čistém a příjemném prostředí. 
Dětský koutek je NEHLÍDANÝ. 

 
Pobyt dětí v dětském koutku je pro klienty Plavecké školy Rosnička Brno bezplatný. 

 
 

            
 
  

1. Dětský koutek je určen pro děti ve věku od 3 do 10 let. V případě pochybností je oprávněn zaměstnanec 
společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. požádat rodiče/odpovědného zástupce o prokázání věku 
dítěte. 

2. Vstup do prostoru dětského koutku je možný pouze bez obuvi. 

3. V dětském koutku je zakázáno konzumovat potraviny. 

4. Dítě může dětský koutek využívat pouze pod trvalým dohledem rodiče/odpovědného zástupce. 
Odpovědným zástupcem se rozumí dospělá osoba starší 18 let doprovázející dítě. 

5. Rodič/odpovědný zástupce je povinen dbát na bezpečnost dítěte po celou dobu návštěvy dětského 
koutku, nese veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví, zranění a poranění dítěte.  

6. Za věci odložené v prostorách dětského koutku provozovatel neručí. 

7. V zájmu bezpečnosti a zdraví dětského kolektivu musí být děti pohybující se v dětském koutku zdravé, 
bez infekčních chorob, příznaků akutního onemocnění, nachlazení a menších zdravotních problémů, aby 
neohrozily ostatní děti ani jiné návštěvníky. V případě zjištění pochybení nese plnou odpovědnost 
rodič/odpovědný zástupce dítěte a provozovatel dětského koutku je oprávněn vůči němu uplatnit nárok na 
náhradu škody, či jiné nároky, které mu v důsledku pochybení vznikly. 

 
 
 
 
 
1. Rodič/odpovědný zástupce dítěte je povinen se řádně seznámit s tímto provozně bezpečnostním řádem 
dětského koutku a po celou dobu návštěvy dětského koutku jej řádně dodržovat. 

2. Rodič/odpovědný zástupce dítěte je dále povinen se řádně seznámit s ostatními ustanoveními 
vztahujícími se k jednotlivým sportovištím a řádně je dodržovat. 

3. Rodič/odpovědný zástupce vstupem do prostor dětského koutku potvrzuje, že byl seznámen s výše 
uvedenými provozně bezpečnostními řády. 

4. Rodič/odpovědný zástupce je povinen respektovat upozornění a řídit se pokyny zaměstnanců 
společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. 

5. Dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. 

ČLÁNEK 1. 

Základní pravidla provozu dětského koutku 

ČLÁNEK 2. 

Základní pokyny pro rodiče / odpovědné zástupce doprovázející dítě 



6. Neprodleně upozornit zaměstnance společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. na porušování 
ustanovení tohoto provozního řádu jiným návštěvníkem, zejména na porušování zásad bezpečnosti a 
zdraví dětí. 

7. Dodržovat přísný zákaz kouření a požívání návykových látek. 

8. Rodič/odpovědný zástupce dítěte odpovídá za škodu na majetku způsobenou svým úmyslným či 
nedbalostním jednáním/opomenutím, úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím dítěte a je povinen 
tuto škodu bez zbytečného odkladu nahradit 

 

ČLÁNEK 3. 

Práva a povinnosti zaměstnanců společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. 

 
1. Povinnosti: 

• Zajistit, aby veškeré hračky umístěné v dětském koutku byly zdravotně nezávadné, řádně omyté, 
dezinfikované, splňovaly požadavky atestu a jejich použití odpovídalo všem hygienickým 
předpisům. Zajistit čistotu hraček umístěných v dětském koutku denně po skončení pracovní doby. 

• Zajistit, aby každá škoda na majetku, zdraví dítěte či rodiče/odpovědného zástupce byla 
zaprotokolována. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů a poškození majetku v knize škod. 

2. Práva: 

• Odmítnout vstup dítěte s jídlem, pitím, nebezpečnou hračkou nebo jinou věcí, která by mohla 
ohrozit bezpečnost dětí. 

• Odmítnout vstup dítěti s nevhodným nebo agresivním chováním, případně odmítnout vstup z 
důvodu plné obsazenosti dětského koutku. 

• Kdykoli vykázat rodiče/odpovědného zástupce dítěte z prostor dětského koutku a recepce s 
občerstvením, který porušuje ustanovení provozně bezpečnostního řádu, neuposlechne pokynu 
zaměstnance společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., nebo porušuje pravidla slušného 
chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky. při neuposlechnutí výzvy k 
odchodu může zaměstnanec společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. přivolat pomoc 
Městské policie či Policie ČR. 

 
Pro příjemný a ničím nerušený pobyt v dětském koutku Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto 
provozně bezpečnostního rádu. 
 
 

Linky tísnového volání: 
 

ZÁCHR. SLUŽBA 

155 
 

POLICIE ČR 

158 
 

HASIČI 

150 
 

MĚSTSKÁ POLICIE 

156 
 

EVROPSKÉ ČÍSLO 

112 

 


