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PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY  

pracoviště K Nedvězí 66, Praha 10  

 

Provozní řád MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 
- pracoviště K Nedvězí 66, Praha 10 

Č.j.: 30/2020 

Účinnost od:  
 
 
 

Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A10 

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je 
určeno zejména pro děti. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících dětech na 
uvedené ploše. Areál zahrady je oplocen po celém obvodu. Mateřská škola ještě 
využívá s dovolením MÚ Královice pro pobyt dětí venku a pro akce s rodiči dlážděnou 
příjezdovou cestu oddělenou od zahrady plotem a dlážděnýdvůr přiléhající k výdejně 
stravy. 

Provozní doba zahrady mateřské školy 

od 7.00 hod. do 17.00 hod.  

Denní úklid venkovní hrací plochy  

 úklid odpadků z plochy zahrady, vysypání odpadkových košů  

 úklid a podle potřeby přehrabání pískoviště  

 odstranění listí v okolí vchodu a pískoviště 

 pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků  

 umytí stolu a lavic před příchodem dětí na zahradu 

Průběžná péče o herní prvky  

 okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků  
 nátěry dřevěných prvků dle potřeby  

Péče o zeleň  

 sekání a úklid trávy – dle potřeby provádí zahradnická firma zajištěná                 
MÚ Královice  1x týdně  

 drobné prořezy stromů – dle potřeby provádí zahradnická firma zajištěná        
MÚ Královice 

 ohrabání a úklid listí – dle potřeby provádí zahradnická firma zajištěná        
MÚ Královice nebo děti a učitelky v rámci výchovně vzdělávacích činností, v 
případě nutnosti uklízečka 
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 metení chodníků - vstup do budovyhlavní vchod, vstup do výdejny stravy -  
uklízečka nebo pracovnice výdeje stravy                                      

Údržba pískoviště  

 zajišťují pověřené pracovnice  
 preventivně a při znečištění je prováděna dezinfekce pískoviště 
 kontrola stavu obrub pískoviště  
 přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)  
 denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť 
 v letním suchém období ráno a odpoledne – kropení  
 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti  
 1x za 2 roky výměna písku v měsíci srpnu  

Roční revize herních prvků  

 vizuální kontrola technického stavu prvků -  učitelkami  – denně před 
použitím 

 provozní kontrola se provádí 1x měsíčně pověřenou osobou 

 odborná kontrola 1x ročně (písemná zpráva), případná oprava – záruční 
opravy provádí dle smlouvy výrobce a dodavatel   

Bezpečnost dětí 

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky. Denně poučí děti o 
bezpečném používání herních prvků. Organizují činnosti tak, aby i preventivně 
předcházely úrazům. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek 
uklidit veškeré hračky a uložit do prostoru pod uzamčení.                                                        V 
případě přítomnosti obou učitelek má zodpovědnost za organizaci průběhu činností a 
dodržování bezpečnosti ta učitelka, která má ranní směnu.                                                      Na 
WC do hlavní budovy odcházejí děti pod dohledem jedné z učitelek, asistentky 
pedagoga nebo provozního personalu.    

Příjezdovou cestu a dvůr využívají učitelky k organizovaným činnostem, ke kreslení 
křídou za předpokladu, že je zajištěn a bezpečnost dětí – zavřená vrata nebo osobní 
dohled nad vjezdem do areálu .                                                                      

Zajištění pitného režimu 

Děti mají pitný režim i na školní zahradě. Dostatek tekutin zajišťuje pracovnice výdeje 
stravy (přinesení, odnesení, omytí). Děti mají k dispozici barel s vodou nebo čajem a 
plastové hrnečky. 

Venkovní vybavení  

1x pískoviště s prodyšnou celoroční plachtou proti znečištění zvířaty, listím a   
      nahodilému znečištění. 
2x pružinové houpadlo s dvěma sedáky 
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1x skluzavka s výstupem po dřevěných stupních – žebříku 
1x lanový mostek 
1x vyvýšený záhon 
1x zahradní domek na nářadí a pomůcky 
3x tabule na kreslení 
1x  hmyzí hotel 
1x kuličkolam 
1x vrbová chýše – živý strom se špalky uvnitř 
3x dopadová plocha ve formě kamínků 
1x  úložný box na drobné hračky na písek  
1x  plastová lavice na sezení 
1x  plastová lavice se stolem „Áčko“ 

Zásady při používání herních prvků , ostatního mobiliáře a pobytu v areálu MŠ 

 pískoviště se zakrývá vždy po ukončení pobytu na zahradě, tzn. při odchodu ze 
zahrady dopoledne i odpoledne. V případě, že je pískoviště  zakryté, není 
dovoleno vstupovat na napnutou ochrannou plachtu. Tu je potřeba při odkrytí 
pískoviště vždy řádně poskládat, aby nedocházelo k  jejímu poškození a 
zamezilo se , dětem  na tuto složenou plachtu šlapat. Je třeba dbát na to, aby 
děti při hrách v pískovišti nepoškodily geoplachtu položenou pod vrstvou písku 
na dně pískoviště. 

 pružinové houpačky – 2 děti, nepřetěžovat více dětmi, nohy na stupačkách, 
zákaz sahání rukou do pružin. 

 skluzavku používat pod dozorem učitelek, sjezd v sedu po jednom, neběhat a 
nešplhat v opačném směru, při výstupu po žebříku dodržovat rozestupy. 

 lanový mostek  vzhledem k tomu že je výška pádu do 1m, nejsou nutné 
dopadové plochy tlumící pád, stačí udržovaný trávník. U dětí 3 – 6 let je nutný 
dohled dospělé osoby, na můstku jsou nejvýše 3 děti 

 vyvýšený záhon slouží k pěstebním pracem, enviromentílním činnostem, je 
zakázáno vylézat na ohradu záhonu či vstupovat na zeminu. 

 vstup do zahradního domku je povolen pouze dospělému doprovodu dětí – 

učitelkám, asistentům pedagoga a ostatním provozním pracovníkům. Děti zde 

mají zakázáno vstupovat samy.  

 tabule na kreslení připevněné ke stěnám zahradního domku slouží ke kreslení 

křídou. 
 hmyzí hotel – nevytahovat výplně, nevylézat na prvek, slouží k pozorování. 
 kuličkolam  pro 2 – 6 dětí, hra probíhá ve stoje, nevylézat na prvek. 
 vrbová chýše – živý strom, nelámat větve, nezavěšovat se na konstukci, 

přistupovat k prvku šetrně jako k živé přírodě, špalky uvnitř slouží pouze k 
pozorování změn na dřevě vzhledem k povětrnostním podmínkám, pozorování 
letokruhů 

 dopadové plochy z kamínků slouží ke zmírnění dopadu  a neslouží tedy ke hraní. 
Je zakázáno obnažovat ukotvení  herních  prvků (houpadla, klouzačka) 
odhrábáváním kamínků, popřípadě vyhazovat kamínky na okolní travnatou 
plochu. 

 úložný box pro drobné hračky na písek je třeba udržovat vpořádku, odkládat do 
něho hračky očištěné od písku a vždy zajistit jeho řádné uzavření. 
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 Stálý zahradní nábytek – lavice  - učitelky korigují počet dětí, pouze k sezení, 
nevylézat do výšky 

 ostatní plocha – pohybové hry s míči, různé druhy sportovních her.  

 před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré 

vybavení. Pomůcky, které patří do zahradního domku uklidí učitelka 

s uklízečkou. Uklízečka zamete dřevěné obklady pískoviště a zakryje ochrannou 

plachtou pískoviště. Dopoledne zahradu uzamykají učitelky. Odpoledne po 

skončení pobytu venku uzamyká zahradní domek a branku pro vstup rodičů 

učitelka, která má poslední směnu. 
 každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečnostní 

opatření, aby nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, 
neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit zařízení MŠ. V celém areálu je 
přísný zákaz kouření, včetně elektronických cigaret, konzumace alkoholu, 
užívání drog. Kola a koloběžky se odkládají a uschovávají na místě k tomu 
určeném .  

V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:  

o ničit a přelézat ploty 
o jezdit na kole,  
o odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy 

mohou ohrožovat zdraví  
o Vstupovat  samovolně se psy a jinými zvířaty vyjma 

preventivních vzdělávacích a výchovných akcí 

Zahrada neslouží veřejným účelům. Z bezpečnostních důvodů není 
povolena hra dítěte případně sourozence při příchodu do MŠ či odchodu 
z MŠ.    V případě, že MŠ pořádá akci na zahradě či venkovním areálu školy 
akci pro rodiče a děti případně širší veřejnost, jsou návštěvníci povinni 
řídit se pokyny pracovníků školy. Po předání dítěte zákonným zástupcům, 
při odchodu z MŠ, se děti nemohou pohybovat volně po zahradě a 
využívat herní prvky. Pokud k tomu dojde, nese za dítě plnou 
odpovědnost zákonný zástupce, včetně za případné poškození mobiliáře 
a  vysázené zeleně, a to i za nezletilé osoby, které jsou pověřeny 
zákonnými zástupci k odvádění dítěte z MŠ na základě písemného 
pověření. 

Všeobecná ustanovení 

 Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky (rodiče s dětmi) a 
uživatele (zaměstnanci MŠ, děti navštěvující MŠ). 

 Každý návštěvník i uživatel se musí pečlivě seznámit s tímto provozním řádem 
po příchodu do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a 
nepříjemnostem. 



5 
 

 Provozní řád zahrad MŠ je trvale zveřejněn v šatně 4.třídy, v zahradním domku 
a na webových stránkách školy 

 V areálu je dovoleno rozdělávat oheň při akcích pro rodiče a děti a to pouze na 
vymezeném místě pod dohledem zaměstnance MŠ 

Práva a povinnosti  provozovatele                                                                                                              
Provozovatel má právo vykázat návštěvníky, jestliže: 

 porušují tento řád 

 porušují bezpečnost a hygienické návyky 

 poškozují majetek zřizovatele 

 provozovatel právo požadovat náhradu způsobené  škody po tom, kdo ji 
způsobil 
 
 

Práva a povinnosti návštěvníků (rodičů, pověřených osob) a uživatelů zahrady 

Návštěvník a uživatel je povinen: 

 seznámit se s provozním řádem a tento bezvýhradně dodržovat, 

 zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí 

za odcizení nebo ztrátu osobních věcí  

 nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil, 

 řídit se pokyny provozovatele. 

 

Odpovědnost provozovatele  

 provozovatel neponese odpovědnost za škody vzniklé uživateli 

nedodržováním tohoto řádu a ostatních platných předpisů. 

 udržovat  vybavení a hrací prvky v bezpečném stavu, provádět pravidelnou 
kontrolu a revize 

 udržovat pozemek školní zahrady v pořádku a čistotě 

 nedovolit pohyb dětí bez dozoru dospělých 

 při využívání herních prvků musí být učitelka vždy přítomna na nejrizikovějším 
místě a stát tak, aby měla přehled o pohybu dětí na zvoleném herním prvku 

 denně provádět před použitím hrací plochy a herních prvků rychlou vizuální 
kontrolu, zda-li nehrozí dětem viditelné nebezpečí, případnou závadu rychle 
odstranit nebo upozornit vedení školy, které zajistí nápravu, popř. zakáže 
pobyt na školní zahradě, a to až do odstranění příslušné závady 

 

 Závěrečná ustanovení 

 tento řád je veřejně přístupný pro rodiče a zákonné zástupce dětí a nabývá 

účinnosti od 25.5.2020 

 s provozním řádem zahrad MŠ byli seznámeni všichni zaměstnanci. 

V Praze dne 25.5.2020                                                   Ředitelka  školy:  Renáta Pecáková 

                                                                                             Podpis: 
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