
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, 
příspěvková organizace 

 
Provozní řád školní zahrady a pískoviště 

MŠ Hovorčovice, Bořanovická 114, Hovorčovice 
 

Provozovatel školní zahrady: Mateřská škola Hovorčovice,  
                                                   Bořanovická 114, 250 64 Hovorčovice 
Kontakt: tel. 311 233 372 
e-mail: infoms@skolahovorcovice.cz 

 

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Zahradní areál je 

určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ. 

Zahrada MŠ je uzavřena (celý areál je oplocen) a pedagogové mají přehled o hrajících 

si dětech na uvedené ploše. 

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

dítěte, případně sourozence při příchodu do MŠ či odchodu z MŠ. Rodiče dětí jsou 

povinni řídit se pokyny provozovatele. 

Provozní doba zahrady mateřské školy 

Od 7:00 hod. do 17.15 hod. 

 

Denní úklid venkovní hrací plochy 

 Úklid odpadků z plochy zahrady 

 Dle potřeby přehrabání pískoviště 

 Hrabání a odstranění listí a jehličí v okolí vchodů, na chodníku, schodišti  

a kolem pískoviště 

 Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků 

 

Průběžná péče o herní prvky 

 Pravidelná denní vizuální kontrola herních prvků učitelkami při pobytu dětí na 

zahradě, v případě zjištění závady hlásí nedostatky školnici a nedovolí dětem 

vstup na tyto prvky (školnice zajistí jejich odstranění) 

 Pravidelná vizuální kontrola herních prvků školnicí 

 Okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků školnicí 

nebo zajištění odstranění závad technickým pracovníkem 

 Pravidelná kontrola herních prvků včetně dotažení šroubů technickým 

pracovníkem (1x za měsíc) 

 Nátěry herních prvků dle potřeby – v období letních prázdnin 
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Péče o zeleň a prostranství před vstupy do MŠ 

 

 Sekání a úklid trávy - dle potřeby školnice 

 Drobné prořezy keřů a dřevin - dle potřeby (externí pracovník) 

 Hrabání a úklid listí a jehličí - dle potřeby (školnice a učitelky v rámci činností  

s dětmi) 

 Zametení chodníků, schodiště a prostoru kolem pískoviště – dle potřeby 

školnice 

 

Údržba pískoviště – kvalita písku se udržuje pravidelnou údržbou 

 Kontrola stavu sedací plochy u pískoviště a jejího okolí  pískoviště (školnice  

a učitelky) 

 Přehrabávání pískoviště (odstranění hrubých nečistot v případě náletu nečistot 

do pískoviště v době pobytu dětí na pískovišti) – průběžně podle potřeby 

učitelky s dětmi 

 Odkrývání a zakrývání ochranné plachty na pískovišti vždy mimo pobyt dětí  

na pískovišti – učitelky s dětmi, kontrolu provádí školnice 

 Udržování čistoty kolem pískoviště – školnice, učitelky s dětmi 

 V letním suchém období kropení písku - ráno a odpoledne (školnice)  

 2x během roku překopání písku – přeházet písek v pískovišti (školnice) 

 Pískoviště je zastřešeno plachtou 

 1x za 2 roky výměna písku (v období letních prázdnin), používá se písek 

kopaný 

 

Revize herních prvků 

 Pravidelná roční kontrola odbornou firmou (písemná zpráva) 

 Odstranění nedostatků – pracovník obce nebo odborná firma, v případě 

záruční opravy provádí opravy dle smlouvy výrobce a dodavatel 

 

Bezpečnost dětí 

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky. Denně poučí děti  

o bezpečném používání herních prvků. Učitelky organizují činnosti tak, aby  

i preventivně předcházely úrazům dětí. 

Před pobytem na zahradě dopoledne i odpoledne provádí učitelky průběžně 

vizuální kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků – úrazová prevence. 

Při zjištění závady na zahradě okamžitě ohlásí školnici zjištěné nedostatky  

a nedovolí dětem vstup na tyto herní prvky. Před ukončením pobytu venku je 

povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky a uložit do venkovního 



domečku. Učitelky společně s dětmi zametou domeček, prostor kuchyně, dílny 

a obklady kolem pískoviště, dále zakryjí pískoviště plachtou a zajistí čisté tabule (jejich 

smazání). 

Zahradu uzamyká učitelka po skončení odpoledního pobytu dětí na zahradě 

(ukončení provozní doby). 

 

Venkovní vybavení 

 Herní sestava z akátu se skluzavkou a lezeckou stěnou 

 Houpací lávka z akátu 

 Závěsné houpačky  

 Výukové a kreslící tabule 

 Dílna 

 Dendrofon (podzemní telefon) 

 Kuchyňka 

 Zastřešené pískoviště  

 Lavička 

 

Zásady při používání herních prvků 

 Herní sestava z akátu se skluzavkou a lezeckou stěnou – používat pod 

dozorem učitelek, neběhat po lávce, na lezecké stěně pouze lézt do úrovně 

pasu, na skluzavce sjezd v sedu, neběhat a nešplhat v opačném směru 

 Houpací lávka z akátu – při chůzi přes lávku se přidržovat, využívat jedním 

směrem 

 Závěsné houpačky – používat pouze v sedu, ostatní děti dodržují bezpečnou 

vzdálenost vymezenou rohožemi 

 Dílna – výtvarné, polytechnické aktivity dětí s učitelkami 

 Tabule – kreslení křídami 

 Dendrofon – používá vždy pouze jedno dítě jako ozvučný nástroj ve stoje 

 Lavička nízká z akátu – slouží k odpočinku dětí 

 Tabule – kreslení křídami 

 Kuchyňka – používat pod dozorem učitelek, korigují počet dětí a pohyb dětí na 

kmeni jalovce 

 Chodníky se používají zejména pro skákání přes švihadla, gumy, hry s míčem 

a kreslení křídami 

 Pískoviště – pod dozorem učitelek, neházet písek na ostatní děti, nevyhazovat 

písek z pískoviště, neznečišťovat písek  

 

Pro veřejnost je zahrada MŠ uzavřena. Každý kdo vstupuje do areálu MŠ 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 návykových 

látek a rozdělávání ohně. 

Do areálu MŠ není dovoleno vodit psy ani jiné domácí mazlíčky. 

Z bezpečnostních důvodů není povolena hra dítěte, případně sourozence při 

příchodu do MŠ či odchodu z MŠ. Zákonní zástupci nebo pověřené osoby k 

vyzvedávání dítěte se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí 

neprodleně areál školy (budova, zahrada). Z bezpečnostních důvodů se zákonní 

zástupci ani jiné osoby nesmí samostatně pohybovat v prostorách školy a školní 

zahrady, kromě prostor určených k převlékání. Zákonní zástupci a jiné osoby se 

mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím učitelky nebo vedení školy (např. 

schůzky s rodiči, akce školy). 

Kola a koloběžky se odkládají a uschovávají na místě k tomu určeném – dvorek  

u vstupu do školní jídelny. 

  

Rodiče dětí jsou povinni řídit se pokyny provozovatele. S provozním řádem 

školní zahrady a pískoviště jsou rodiče seznámeni na třídních schůzkách na 

začátku školního roku a je veřejně přístupný na webových stránkách školy a ve 

vstupu do MŠ. 

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má provozovatel právo vykázat 

návštěvníka z areálu MŠ. 

Provozní řád školní zahrady a pískoviště vstupuje v platnost 1. 9. 2019. 

Aktualizace dne 17. 8. 2021     

 

 
Mgr. Jana Hirková 

ředitelka školy 

 

 


