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1. Školní zahrada 
Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno 
zejména pro děti. Kapacita školní zahrady je stanovena na max.4 třídy současně. Zahrada je 
uzavřená a je přehled o hrajících si dětech na uvedené ploše. Celý prostor školní zahrady je 
určen pouze pro vnitřní potřeby školy, neslouží jako rekreační prostor pro rodiče s dětmi. 
 
 

2. Provozní doba školní zahrady 
Provozní doba školní zahrady je od 7, 00 hod do 17,00hod. 
 
 

3. Venkovní vybavení 
4x pískoviště s ochranou plachtou 
2x pružinová kolébačka 
2x kreslící tabule 
2xdřevěný hrací domeček 
1x konstrukce se zavěšenými houpačkami 
1x kombinovaná sestava se skluzem, lezeckou sítí, lezeckou stěnou, šplhací tyčí, žebříkem, 
šikmou nástupní plošinou  
10x odrážedla 
2x stojan na jízdní kola 
5x slunečník 
4x sestava stůl s lavičkou 
 
 

4. Zásady pro používání herních prvků 
 
Pružinová kolébačka 
Určeno k využití: 

 pro děti 3-7 let 
 houpání pouze pro 1 sedící dítě: nohy na stupačkách pro nohy, oběma rukama se drží 
 vždy se souhlasem učitelky 

zakázáno: 
 jiný postoj a způsob držení 
 ostatním dětem vstup do manipulačního prostoru kolébačky 

 
Pískoviště 
Určeno k využití: 

 pro děti 3-7 let 
 hry jednotlivě i skupinově pro 1 třídu, s náčiním pod dozorem učitelky 

zakázáno: 
 házet s pískem, neopatrná manipulace s náčiním 
 chůze a skákání po natažené krycí síti, manipulace se sítí 

 
Konstrukce se zavěšenými houpadly 
Určeno k využití: 

 pro děti 3-7 let 
 houpání pro 2 děti pod pedagogickým dozorem 
 dítě sedí, vždy se drží oběma rukama  
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zakázáno: 
 jiný způsob houpání 
 ostatním dětem vstup do manipulačního prostoru houpadel 

Kombinovaná sestava 
Určeno k využití: 

 pro děti 3-7 let 
 skluzavka – sjezd do dopadiště vždy pouze pro jedno dítě, klouže v sedu nohama 

napřed, okamžitě odhází z prostoru dopadu 
 při stoupání po žebříku, nakloněné rovině, sítě používá obě ruce a nohy 
 při šplhání a skluzu na šplhací tyči, používá obě ruce a nohy 
 vždy pod dozorem učitelky 

zakázáno: 
 klouzání více dětí najednou, sjezd v jiné poloze, zdržování se v prostoru dopadu 
 skákání ze žebříku, sítě, nakloněné roviny a horní části sestavy, vybíhání nahoru po 

skluzavce, houpání a lezení na horní tyči, dřevěných vzpěrách 
 
Odrážedla 
Určeno k využití: 

 pro děti 3 – 7 let 
 pro jedno sedící dítě se spuštěnýma nohama pro účel odrazu, drží se oběma rukama 

řídítek 
 jezdit jen na vymezených plochách pod dozorem pedagoga, dodržovat pravidlo jízdy 

vpravo a dodržovat ohleduplnost při jízdě 
zakázáno: 

 narážet do ostatních dětí, branek 
 jiné než předepsané polohy 
 ostatním dětem vstup do prostoru jízdy 

 
Dřevěný hrací domeček 
Určeno k využití: 

 pro děti 3 – 7 let 
 pro individuální i skupinové hry 

zakázáno: 
 vylézat na domeček, prolézat okny 

 
Stůl s lavičkami 
Určeno k využití: 

 pro děti 3 – 7 let 
 k relaxaci, odpočinku, k tvořivým činnostem 

zakázáno: 
 vylézat a stoupat na stůl a lavičky 
 skákat z nich 

 
Slunečníky 
Určeno k využití. 

 zastínění slunných ploch v letních měsících 
zakázáno: 

 manipulace se slunečníky dětmi 
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Ostatní plochy 
Určeno k využití: 

 pro děti 3- 7 let 
 hry, pohyb, relaxační činnosti v prostoru vymezeném učitelkou, kde děti dbají na 

pravidla bezpečnosti dle pokynů učitelky 
 
 

5. Roční revize herních prvků 
Jedenkrát za rok kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 firmou Sportservis. 

a) případná závažnější oprava – objednaná firma 
b) drobné opravy – pan školník 
c) likvidace – výměna za nové – ředitelka 

 
 

6.  Denní úklid venkovní hrací plochy 
 úklid odpadků z plochy zahrady 
 úklid pískoviště – zametení okolní plochy, přehrabání pískoviště 
 odstranění listí v okolí vchodů a pískovišť 

 
 

7. Průběžná péče o herní prvky 
 pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků 
 okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků ( zapsaných 

v knize závad) 
 nátěry dřevěných prvků dle potřeby 

 
 

8. Péče o zeleň 
 sekání a úklid trávy – 1x za 2 týdny 
 drobné prořezy keřů a dřevin 
 hrabání a úklid listí 
 metení chodníků 
 zalévání dle potřeby 

( zajišťuje pracovník na dohodu o provedení práce) 
 
 

9. Údržba pískoviště 
 kontrola stavu obrub pískoviště 
 před používání pískoviště - odkrytí a upevnění ochranné sítě, která slouží 

k následnému zastínění pískoviště 
 přehrabání pískoviště ( odstranění hrubých nečistot) 
 v letním suchém období ráno a odpoledne – kropení písku 
 denní zakrývání pískovišť ochrannou sítí, udržování čistoty kolem pískovišť 
 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti 
 1x za 2 roky výměna písku v měsíci srpnu, používá se písek kopaný o hrubosti 0,4 
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10. Bezpečnost dětí 
Za bezpečnost při pobytu venku zodpovídá pedagogický personál. Denně poučí děti o 
bezpečném používání herních prvků, Organizují činnost tak, aby se preventivně předcházelo 
úrazům. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky 
z prostoru zahrady do uzamčené místnosti. Do prostoru vyhrazeného k uložení hraček je 
vstup povolen pouze zaměstnanců školy. Paní uklízečky zametou obklady pískoviště a zakryjí 
sítěmi. Uklidí slunečníky. Zkontrolují celkový stav zahrady.  
 
 

11. Předávání dětí 
Po vstupu zákonného zástupce do areálu MŠ předá pedagogický pracovník osobně dítě 
zákonnému zástupci, který za ně přebírá plnou odpovědnost. Po předání se zákonný zástupce 
bezúčelně nezdržuje na zahradě a nenechává hrát si v prostoru zahrady další děti, které ho 
doprovází. 
 
Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečností opatření, aby 
nedošlo k úrazu. Je povinen dodržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na 
zem, neničit zařízení MŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření, používání 
elektronických cigaret, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně. 
 
 

12. V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno 
 ničit a přelézat ploty 
 jezdit na kole, odkládat kola a koloběžky mimo vyhrazené místo ( stojan na kola je 

k dispozici dětem i rodičům u vstupní branky) – je třeba si dopravní prostředek zajisti 
proti krádeži, za případné zcizení nenese MŠ zodpovědnost 

 volné pobíhání a vstup psů 
 odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví 
 vylézat po hromosvodech a okapech na střechy budov¨ 
 houpat a zavěšovat se na branky 
 využívat zahradu bez vědomí pedagogického personálu 
 lést na stromy a konzumovat plody rostlin 
 poškozovat zeleň zahrady 
 močit kdekoliv v prostoru zahrady 

 
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. 
 
Platnost od    27.07.2017 do odvolání. 
Účinnost od   01.9.2017 
 
 
 
 
 
V Praze den 27.07.2017                                                           Mgr. Vlasta Zdobinská 
                                                                                                        ředitelka školy 


