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Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno zejména
pro děti. Venkovní hrací plocha je uzavřená a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše.

Provozní doba venkovní hrací plochy:

od 7.00 hod. do 16.30 hod.

Denní úklid venkovní hrací plochy:

 úklid – přehrabání pískoviště 
 hrabání listí a odstranění listí v okolí vchodů a pískovišť
 vysypání odpadkových košů 
 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 měsíčně – externí dodavatel
 drobné prořezy keřů a dřevin – externí dodavatel
 hrabání a úklid listí 

Údržba pískoviště:

 kontrola stavu obrub pískoviště 
 pravidelné  přehrabání  pískoviště  (odstranění  hrubých  nečistot)  –  zapsat  do  knihy  školní

zahrady
 denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť 
 v letním suchém období ráno a odpoledne – kropení – zapsat do knihy školní zahrady
 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti – zapsat do knihy školní zahrady
 1x za 2 roky výměna písku v měsíci červnu, používá se písek kopaný o hrubosti 0,4 – zapsat

do knihy školní zahrady

Roční revize herních prvků:

Kontrola dle:

 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve 
znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
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 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

 kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177:2020 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny 
pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

a) případná oprava – objednané firmy
b) likvidace – výměna za nový – příkaz vydává ředitelka MŠ

Bezpečnost dětí:

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby i
preventivně předcházely úrazům. Denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Zahrada je
uzavřená  a  je  přehled  o  hrajících  dětech  na  uvedené  ploše.  Před  pobytem  venku  (dopoledne  i
odpoledne) školnice zkontroluje stav hřiště, vytahuje ochrannou plachtu nad pískovištěm. V případě
potřeby kropí zahradu a ostatní plochu v dostatečném předstihu, než půjdou děti ven. Denně kontroluje
celkovou plochu a stav vybavení, dle potřeby uklízí, kropí. Zajišťuje otevírání a zamykání bran pro
přístup dětí a rodičů do areálu školy. Učitelky průběžně kontrolují stav vybavení. Před ukončením
pobytu venku uklidí veškeré vybavení, zajistí zakrytí pískoviště.

Venkovní vybavení:

1x městečko BIBI
1x průlezka se skluzavkou pro 2leté děti
2x pružinová houpačka
2x pískoviště
1x posezení pro činnosti u stolečků
1x „amfiteátr“
1x dřevěný šnek
1x skleník
1x trampolína
1x teepee
1x rybníček
1x mobilní hamaky
1x herní panel 2 – MUSIC
1x tabule PLAY – LEARN
1x benzínová pumpa 2
1x lanová stěna – LEZEC
1x pružinová houpačka – ŠOFÉR

Zásady při používání herních prvků:

 Městečko BIBI – sjezd v sedu, zákaz vybíhat v botách nahoru po skluzavce, pro děti od 3let
- Závěsný most – nepřetěžovat dětmi, použití za dohledu učitelky
- Lanová stěna - nepřetěžovat dětmi, použití za dohledu učitelky
- Závěsný žebřík – je určen pouze pro použití jedním dítětem, použití za dohledu učitelky

 Pružinové houpačky jsou určeny pro použití jen jedním sedícím dítětem, použití za dohledu
učitelky

 Průlezka se skluzavkou pro malé děti – skluzavka sjezd v sedu, použití za dohledu učitelky
 Trampolína – nepřetěžovat dětmi, použití za dohledu učitelky, současně mohou skákat pouze

2 děti
 Amfiteátr – neběhat, neskákat na místech určené k sezení
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 Lanová stěna – LEZEC – nepřetěžovat dětmi, použití za dohledu učitelky
 Mobilní hamaky – slouží k posezení v sítích na tyčích
 Skleník slouží k návykům při pěstování rostlin
 Ostatní plocha je určena k dalším hrám

 

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 MŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a užívání drog.

V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:

 ničit a přelézat ploty
 jezdit na kole, odkládat a uschovávat kola a koloběžky v celém areálu MŠ a školní zahrady
 volné pobíhání a vstup psům
 odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví
 vylézat po hromosvodech a okapech na střechy budov

V případě  nepřítomnosti  pedagogického  dozoru  je  školní  zahrada  pro  neorganizovanou  veřejnost
uzavřena. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.
Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z
areálu školy.

V Sokolově dne 12. 4. 2022

                                                                                                   

..........................................................

Bc. Romana Veselková

ředitelka školy
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