
 

 

 

 
 
                             PROVOZNÍ ŘÁD   

cvičící místnost (užívaná Janou Půrovou) a malá místnost ( klubovna 
SDH v Topolanech), kterou  využívá mateřské centrum “Hernička“ 
v Topolanech. 

1. Vstupem do cvičící místnosti se návštěvníci zavazují dodržovat 
„Provozní řád“.  

2. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou. 
Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.  

3. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů zodpovědné dospělé 
osoby.  

4. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád cvičící místnosti a malé 
místnosti, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky obou 
místností, může zodpovědná osoba ústně napomenout a po následném 
neuposlechnutí vykázat. 

5.  Nenechávejte své děti ve cvičící místnosti  a v malé místnosti  bez 
dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. Prosím také o 
pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi.  

6. Do čisté zóny na koberci cvičící místnosti  je vstup povolen pouze bez 
bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky nebo přezůvky.  

7. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně na koberci 
cvičící místnosti zakázána, použijte pro občerstvení k tomu určené stoly 
a židle v malé místnosti, kde je na podlaze PVC a lze nečistoty snadno 
uklidit.  

8. Všechny prostory jsou nekuřácké.  

9. Do  prostor  je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, 
nevolností nebo osobám v karanténě.  

10. Platí zákaz vstupu zvířat  do všech prostor. 

11. Všechna zařízení v prostorách cvičící místnosti a klubovny (SDH 
v Topolanech) se užívají na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost dětí 
dohlíží a ručí za ně doprovod.  



 

 

 

12. Platí zákaz lézt a skákat  z dřevěných žebřin umístěných ve cvičící 
místnosti. Žebřiny lze užívat pouze za přítomnosti dospělé osoby, 
která na bezpečnost dětí dohlíží a ručí za ně.  

 

13. Rodiče popř. zákonní zástupci dětí odpovídají za všechny škody 
ať už na zdraví nebo na movitých věcech, které dítě způsobí v době 
pobytu v obou prostorách ( ve cvičící  místnosti a v klubovně SDH 
v Topolanech) tak v případě nedodržení „Provozního řádu“. Rodiče 
či zákonní zástupci dítěte nesou odpovědnost v plné výši a zavazují 
se nahradit případnou škodu na  rozbitém zařízení nebo škod 
zůsobné jiné osobě.  

14. Návštěvníci a rodiče jsou povinni před odchodem z obou místností  
zajistit uvedení prostor do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit 
po svých dětech.  

15. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže 
či poškození nepřebírají jiné osoba odpovědnost za vzniklou škodu.  

16. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí.  

17. Návštěvníkům jsou určeny pouze vymezené  prostory. 

 

Buďme ohleduplní na skutečnost, že přímo pod cvičící místností 
bydlí rodina v nájemním bytě.  

Vyvarujme se proto zbytečnému hluku, dupání, křičení a  pouštění 
hlasité hudby.  

Prosím, aby se všichni dospělí návštěvníci shora uvedených 
prostor seznámili s tímto „Provozním řádem“ 

 

Děkuji všem za vstřícnost  a za pochopení, svým chováním 
předcházejme úrazům a zbytečných nedorozuměním, nevytvářejme 
zbytečné napětí mezi občany 

 

 V Topolanech dne  1.12.2022                               Jana Půrová 

 

 


