
Provozní  řád venkovní  hrací plochy mateřské školy

    Mateřská škola Svojetice
      Louňovická 358
      251 62  Mukařov
      tel. 731666902
       E-mail: skolka@svojetice.cz
       www. skolka-svojetice.cz

       zřizovatel : Obecní úřad Svojetice

Venkovní hrací plocha – zahrada MŠ – je určená a používaná dětmi mateřské školy ve věku
zpravidla od 3 – 7 let. Pro doprovázení dětí do a z MŠ slouží přístupový chodník, který 
doprovázející s dítětem používá.
Ostatní veřejnost nemá na tuto plochu vstup povolen – oplocení.

Areál je osázen rostlinami a dřevinami zdraví nezávadnými. 
Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících se dětech na uvedené ploše.

                 Způsob využití :      spontánní i řízené činnosti, pohybové aktivity,                    
                                                   sezónní  činnosti ,
                                                   jízda na dětských dopravních prostředcích, 
                                                   poznávací činnosti, hry s pískem, 
                                                   plnění EVVO programu ...

                 Doba využití  :         dopoledne   -  od      9, 00  –  12, 00  hodin
                                                   odpoledne   -  od   15, 00  -   17,00 hodin

                
Areál MŠ se odemyká v 6,30 – uzamyká v 17,00 hodin.
                                       
Travnatý povrch – je po celé ploše zahrady 

Údržba  -  travnaté plochy    posekání trávy zajištěno 1- 2x za 14 dní   
                                                 drobné prořezy keřů a dřevin 

                                     úklid listí 

                  Provádí pracovník  Obecního úřadu  nebo odborná firma.        
                     



Údržba  pískoviště     

• kontrola stavu obrub pískoviště 

• přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)

• denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť 

• v letním suchém období  ráno  – kropení 

• 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti 

• 1x za 2 roky výměna písku  -  písek kopaný o hrubosti 0,4 / atest /

Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky. 

Děti jsou poučeny o bezpečném používání herních prvků a ostatních hraček.  

Činnosti jsou organizovány tak, aby i preventivně předcházely úrazům. 

Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky a uložit

je do  zahradního domečku. Společně s dětmi učitelky zakryjí pískoviště plachtou. 

Po celou dobu pobytu na zahradě platí pitný režim pro děti jako v budově MŠ – 

na požádání zajistí učitelka.

Přístup na WC – využíván je přímý vstup z bočního vstupu do MŠ – u Berušek.

Svůj odchod i příchod dítě oznámí učitelce, která provádí optickou kontrolu přes prosklenou

chodbu, eventuálně dítě doprovodí / ostatní děti hlídá druhá učitelka, 

V případě potřeby je požádán provozní zaměstnanec MŠ o pomoc / dorozumívání se provede

telefonem /.

Učitelky nedovolí dětem bez jejich vědomí a náležitého dozoru používat lezecí věž, stezku

odvahy a houpadla a jiné rizikové vybavení zahrady. Nedovolí též dětem vzdalovat se 

do prostor zahrady, kam samy nevidí a nemohou mít o dětech přehled.

Poučení děti o bezpečném používání herních prvků probíhá průběžně. Organizují činnosti tak,

aby preventivně předcházely úrazům. Instruují děti o tom, že jakýkoli, byť sebemenší úraz

musí vždy ohlásit učitelce.   

Denní úklid venkovní hrací plochy

 úklid odpadků z plochy zahrady 

 úklid – přehrabání pískoviště 

 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

Revize herních prvků

 kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177  -   odborná firma Sportservis 

Zdeňka Houžvičková – certifikovaná nezávislá osoba 

 datum odborné technické kontroly je v pravidelné roční frekvenci

Kontrola je  prováděna třístupňovým kontrolním režimem :

 běžná vizuální kontrola

závady hlásit ředitelce školy , záznamy o kontrole se neprovádí

 provozní kontrola – četnost kontrol v rozmezí 1 – 3 měsíců – proškoleným  

          pracovníkem provozovatele nebo odbornou firmou.

          Kontrola spočívá v kontrole  pevnosti  spojů jednotlivých herních prvků,  dotažení

spojovacích  prvků  ,  kontrole  vypnutí  lanových  částí,  kontrola  koroze,  hladkého  povrchu

dřevěných  částí,  kontrola  rozvětvení  vrbového  proutí  .  O  provedené  kontrole  se  provádí

záznam. 

 Roční kontrola – oprávněná osoba dle ČSN EN 1176-7 – revizním technikem

a)  případná oprava 

b,) případná reklamace -  záruční doba  

c) likvidace – výměna za nový prvek  – ředitelka / po dobu 5 let – dotace /.

Předávání dětí

Po předání dítěte zákonnému zástupci přebírají tito veškerou odpovědnost za zdraví i 
bezpečnost svých dětí a jsou povinni neprodleně areál školní zahrady mateřské školy opustit.

Není dovoleno volné pobíhání dětí v     prostorách zahrady bez dozoru.  

V době konání akcí, pořádaných pro děti a rodiče, jsou to zákonní zástupci, kteří doprovázejí 
a zodpovídají za své děti.  
Mateřská škola neodpovídá za újmy na zdraví dětí nebo ostatních osob při porušení tohoto 
řádu a setrvání na školní zahradě.

Venkovní vybavení    - určené pro děti ve věku  2 – 10 let 

2x pískoviště                       

2x pružinová houpadla       / od 3 let  - trvalý dohled/



1x hrací věž se skluzavkou a lezecí stěnou   / od 3 let  trvalý dohled /

2 x kreslící tabule

- kuličkové počítadlo

- odpočinkové sezení na kládách

- dřevěné chůdy s držadly         / od 3 let  trvalý dohled /

- dřevěné špalky pro nášlapy     / od 3 let trvalý dohled /

- smyslový chodník 

- odpočinkové – výukové lavičky

- dráha pro jízdu na koloběžkách – odrážedlech , běh dětí

- vrbové iglů pro hry dětí

- proutěné zákoutí pro hry

- ptačí  krmítka

- 5 ks záhonků ze dřeva pro pěstování rostlin , bylin apod.

- lavička okolo stromu k sezení ve stínu

- fotbalové branky přenosné

- náčiní a nářadí pro děti na pěstitelské práce

Zásady při používání herních prvků

 pružinové houpačky – 1 sedící dítě

 hrací věž – používat pouze pod dozorem učitelek

 v pískovišti nerozhazovat písek okolo, po ostatních dětech

 dbát bezpečnosti při jízdě na koloběžce, odrážedle

 vrbové iglů – netrhat větvičky

 smyslový chodník nerozhazovat oblázky, písek  ….

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  sportovní  zařízení  a  zeleň  MŠ.  V  celém  areálu  je  přísný zákaz  kouření,

konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.

V     areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:  

 ničit a přelézat plot

 jezdit na kole , koloběžce, odrážedle  bez dozoru 



 volné pobíhání a vstup psům

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

V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada veřejnosti uzavřena.
Povolen je užívat pouze přístupový chodník.

Provozní řád školní zahrady je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy  Svojetice , 
děti, rodiče a zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání a všechny ostatní 
návštěvníky MŠ. Provozní řád školní zahrady je veřejným dokumentem, přístupným na 
nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách mateřské školy.

Návštěvníci  MŠ jsou povinni řídit se těmito pokyny .

Při  porušení  pravidel  tohoto  Provozního  řádu  má  zaměstnanec  MŠ  právo  vykázat

návštěvníka z areálu školy.

Provozní řád nabývá platnosti   1.9.2022

                                                                                          Sylva Miškovská – ředitelka MŠ


