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Mateřská škola Močovice 

Močovice 64, 286 01 Čáslav, okr. Kutná Hora 

 

Č. j.:  200 / 2015                                                                                    Spisový znak: C 4 

IČO: 750 333 56                                                                                    Skartační znak: A / 5 

Tel.: 731 898 876                                                                                   Platnost od: 1. 9. 2015 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY MOČOVICE 

Hygienické požadavky na venkovní hrací plochy jsou stanoveny §13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MZ ČR č. 97/2014 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

(§ 33 a příloha č. 10) a prováděcí vyhláškou MZ ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení. 

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Školní zahrada je určena k pobytu 

a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ. 

Zahrada je oplocena a uzavřena a pedagogové mají přehled o dětech hrajících si na uvedené ploše. 

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a podle toho organizují činnosti tak, aby 

i preventivně předcházely případným úrazům. 

Pro veřejnost je zahrada MŠ uzavřena. Z bezpečnostních důvodů není povolena hra dítěte, případně 

sourozence při příchodu do MŠ či odchodu z MŠ. Zákonní zástupci dětí jsou povinni řídit se pokyny 

tohoto provozního řádu. 

Děti se na zahradu MŠ převlékají v šatně, na zahradu vcházejí pouze pod vedením pedagogické 

pracovnice. Před vstupem provede pedagogická pracovnice či školnice kontrolu konstrukcí, písku 

a vybavení zahrady z hlediska bezpečnosti dětí, teprve potom pustí děti na zahradu MŠ. Zjištěné závady 

hlásí školnice ihned ředitelce MŠ. 

Děti mohou používat zahradní vybavení nacházející se na zahradě MŠ pouze tehdy, povolí-li to 

učitelka, která provádí jištění dětí. 

Na zahradě jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. Po skončení pobytu na zahradě MŠ 

zajistí učitelky pořádek a úklid veškerého náčiní, nářadí a hraček, zakryjí pískoviště. 
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Zákonní zástupci nesou odpovědnost za děti a jejich případné úrazy na zařízeních zahrady MŠ před 

předáním dětí učitelce a po převzetí dítěte od učitelky. Při používání dodržují tento provozní řád. 

Školnice denně kontroluje celkovou plochu a stav vybavení. Dle potřeby vše uklízí, zametá, kropí, 

hrabe trávník a odpadky odnáší do popelnice. 

 

Provozní doba zahrady mateřské školy 

všední dny od 6.30 hod. do 16.00 hod. 

 

Denní úklid venkovní hrací plochy 

 úklid odpadků z plochy zahrady 

 úklid a podle potřeby přehrabání nebo kropení pískoviště 

 hrabání a odstranění listí 

 pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků 

 

Průběžná péče o herní prvky 

 okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků 

 nátěry dřevěných prvků podle potřeby 

 

Péče o zeleň 

 sekání a úklid trávy – podle potřeby pracovníkem OÚ 

 drobné prořezy keřů a dřevin – podle potřeby pracovníkem OÚ 

 hrabání a úklid listí – podle potřeby pracovníkem OÚ 

 zametení hrací plochy (zámková dlažba) – podle potřeby školnicí MŠ 

 

Údržba pískoviště 

 kontrola stavu obrub pískoviště 

 přehrabávání pískoviště – odstranění hrubých nečistot 

 denní zakrývání pískoviště ochrannou plachtou, čistota kolem  
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 v letním suchém období ráno a odpoledne – kropení 

 během roku 2x překopání, přeházení písku v pískovišti 

 výměna písku 1x za dva roky – vždy písek s dodáním protokolu o nezávadnosti  

 

Roční revize herních prvků 

 odborná kontrola 1x ročně – písemná zpráva 

 případná oprava – záruční opravy provádí dle smlouvy výrobce a dodavatel 

 

Bezpečnost dětí 

 za bezpečnost dětí zodpovídají učitelky 

 učitelky denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků 

 před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky, zamést 

obruby pískoviště a zakrýt plochu plachtou 

 školnice kontroluje denně celkový stav zahrady a uzamkne ji 

 

Venkovní vybavení 

 pískoviště s plachtou 

 kolotoč 

 pružinová houpačka pro dvě děti – beruška 

 herní sestava se skluzavkou  

 hrací lavička – lokomotiva 

 tabule ve tvaru květů – 6 ks 

 hrací domeček s kočárky 

 domek na zahradní hračky 

 zahradní lavičky – 4 ks 

 stolek 

 

Zásady při používání herních prvků 

 pružinová houpačka s dvěma sedáky – nepřetěžovat více dětmi 

 skluzavka – sjezd v sedu, neběhat a nešplhat v opačném směru 

 herní sestavu se skluzavkou – používat pouze pod dozorem učitelek 

 tabule – kreslení pouze křídami 

 pískoviště – nevstupovat, pokud je zakryto plachtou 
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V mateřské škole a na školní zahradě je zakázáno 

 přelézat ploty a ničit veškeré vybavení včetně plotů a budovy 

 vodit psy a jiné domácí mazlíčky 

 jezdit na kole 

 rozdělávat oheň 

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

 všude je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání dalších návykových látek 

 

 

Provozní řád zahrady MŠ je pro zákonné zástupce dětí trvale umístěn v šatně dětí.  

S Provozním řádem zahrady MŠ byli zákonní zástupci dětí seznámeni na zahajovací schůzce rodičů. 

 

 

 

Projednáno na pedagogické a provozní poradě dne 28. 08. 2015 

 

 

V Močovicích dne 28. 08. 2015                                                      ……………………………………. 

                                                                                                                                ředitelka MŠ 

 

 

 

……………………………………….                                                    ………………………………………… 

                    učitelka MŠ                                                                                                    školnice MŠ 

 


