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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.  

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 vchodů a pískovišť  

 úklid venkovního sociálního zařízení  

 pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků  

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 – 1x týdně  
 drobné prořezy keřů a dřevin, hnojení  
 ohrabání a úklid listí – školnice  
 metení chodníků - školnice  

Údržba pískoviště  

 kontrola stavu obrub pískoviště  



 přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)  
 denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť 
 pokud je potřeba - zavěšení ochranné plachty proti slunci 
 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  

 provozní kontrola se provádí 1x měsíčně (se zápisem do provozní knihy)  
 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.  

Venkovní vybavení  

1x pískoviště s plachtou 3x3 
1x pískoviště s plachtou 4x4 
2x pružinové houpadlo  
1x domeček 

Zásady při používání herních prvků  

 pružinové houpačky – 1 sedící dítě  
 tabule – kreslení křídami  
 ostatní plocha – pohybové hry s míči, různé druhy sportovních her  
 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, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně. 
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, vylézat po hromosvodech a okapech 
na střechy budov  

o jezdit na kole, volné pobíhání a vstup psům  



o odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy 
mohou ohrožovat zdraví  

Pro veřejnost je zahrada mateřské školy uzavřena. Rodiče dětí jsou 
povinni řídit se pokyny provozovatele. 
Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce 
provozovatele právo vykázat návštěvníka z areálu školy.  

 

 

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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