
 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY 
- pracoviště MŠ Peškova 963 

 
 
Provozní doba zahrady mateřské školy 
PO – Pá od 6.30 hod. do 17.00 hod 
 
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. 
 
Denní úklid venkovní pracovní hrací plochy 

 každodenní otevírání a zavírání MŠ  

 úklid odpadků z plochy zahrady 

 úklid teras podle potřeby a provozu 

 úklid sociálního zařízení v letní umývárně 

 úklid pískoviště zametání obrub, zakrývání 

 běžná vizuální kontrola technického stavu zahradního vybavení 

 úklid mlhoviště 
 
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 

 úklid drobných kamínků z chodníku 

 1x ročně hrabání a úklid listí + odvoz 

 1x ročně pořez keřů a stromů + odvoz 

 zametání chodníků 

 průběžné kropení a zavlažování 
 

Údržba pískoviště 

 1x za 2 roky výměna pískoviště 

 přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot) 

 kontrola stavu obrub pískoviště 

 denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť 

 v letním suchém období dopoledne – kropení 
 
 

 

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, 

Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 

 
 



 
 
Roční revize herních prvků 

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

 Odborná kontrola 1x ročně (písemná zpráva) 
             a) případná oprava záruční opravy provádí dle smlouvy výrobce a dodavatel 
 
Bezpečnost dětí 

 za bezpečnost dětí při pobytu na školní zahradě zodpovídají pí. učitelky  

 denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků  

  organizují činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům  

 povinností dětí a pí. učitelek je před ukončením pobytu venku uklidit veškeré 
hračky, zamknout je  

 pí. učitelky zametou obklady pískoviště a zakryjí je ochrannou plachtou  

 správce v případě nutnosti uzamkne hlavní bránu a zkontroluje celkový stav zahrady  
 
Venkovní vybavení 
4x pískoviště 
2x pružinové houpadlo 
1x houpačka 
1x dřevěný hrad 
2x dřevěný domeček 
1x dřevěná kuchyňka 
2x multifunkční sestavy 
1x mlhoviště 4 soft 
1x sportovní hřiště 4 soft 
1x automatické pítko 
8x lavičky 
 
Zásady při používání herních prvků 

 pískoviště – hra s kyblíky, lopatkami, tvořítky,  

 pružinové houpadlo – jedno sedící dítě 

 houpačka – použití pouze v sedu, nepřetěžovat dětmi 

 dřevěný hrad – při vstupu využívat hl. bránu hradu, nepřelézat  

 dřevěný domeček – při vstupu využívat hl. vchod do domečku, nepřelézat jiným 
otvorem 

 multifunkční sestavy – sjezd v sedu, nevybíhat a nešplhat po skluzavce nahoru 
                                                   - používat pod dozorem pí. učitelky 

 mlhoviště 4soft – vstup při mlhování děti vstupují bez bot, do prostoru mlhoviště 
nenosí kamínky a písek. 

 sportovní hřiště 4 soft – využítí k sportovním činnostem, do prostoru nezajíždět 
s kočárky, nenosit do prostoru písek a kamínky. 

 automatické pítko – vždy se souhlasem pdg.,  

 lavičky – využití k akcím na školní zahradě 

 chodníky se zejména používají pro jízdu s kočárky, kreslení křídou 

 terasy – kreslení u plastových stolků, hry s pálky 



 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 droga 
rozdělávání ohně. Kola a koloběžky se odkládají a uschovávají na místě k tomu 
určeném 

 
V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno 

 ničit a prolézat ploty 

 jezdit na kole, koloběžce 

 volné pobíhání a vstup psům do areálu MŠ 

 odkládání a úmyslné rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví 

 vylézat po hromosvodech a okapech na střechu budovy 

 trávit zde volný čas (bez pedagogického dozoru je školní zahrada 
pro neorganizovanou veřejnost uzavřena) 

 
ZAHRADA NENÍ VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ. PO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE JE NUTNÉ ŠKOLNÍ ZAHRADU 
OPUSTIT. PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ ZAHRADY MÁ 

PROVOZOVATEL PRÁVO VYKÁZAT NÁVŠTĚVNÍKA Z AREÁLU ŠKOLY! 
 
 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2016                                                                            ředitel školy    
                                                                                                                 Mgr. Milan Holub 
                                                                                                             


