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Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 
 

 

 

Na základě ustanovení zákona čís. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

Směrnice je součástí organizačního řádu školy, zavádí postupy, které vedou k zajištění prevence 

ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení. 

 

 

1. Zásady provozu a bezpečnosti 
 

 Vstup na hřiště je dovolen pouze v provozní době mateřské školy. 

 Herní prvky jsou určeny pro konkrétní věkové kategorie a váhové rozpětí. Tyto údaje 

poskytuje certifikovaný výrobce.  

 Pro děti od 3 do 7 let platí trvalý dozor pedagogických pracovníků MŠ Jeneč. 

 Před využíváním herních prvků jsou pedagogičtí pracovníci MŠ Jeneč povinni 

zkontrolovat stav a bezpečnost jednotlivých prvků. 

 Vstup veřejnosti je na hřiště MŠ Jeneč zakázán. 

 Za přítomnosti pedagogického pracovníka a zákonného zástupce přebírá zodpovědnost 

za dítě zákonný zástupce. 

 Po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka zákonný zástupce neprodleně opustí 

zahradu MŠ. 

 V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních je povinné využívat herní prvky 

jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny. Nepřiměřené zatížení a namáhání těchto 

herních prvků vytváří rizika porušení stability, destrukce či rizika následných úrazů a 

poškození zdraví. 

 Je zakázáno využívat herní prvky a zařízení při zjištěném poškození. 

 Je zakázáno využívat herní prvky pokud - prší, sněží či je náledí. 

 Je zakázáno na zahradě kouřit (i elektronické cigarety) či požívat alkohol nebo jiné 

návykové látky. 

 Je zakázáno na zahradu MŠ vodit psy či jiná zvířata. 

 Je zakázáno na zahradě MŠ rozdělávat oheň. 
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 Provozní pracovník provádí průběžnou kontrolu a úklid. Je oprávněný vykázat osoby 

porušující tento provozní řád zahrady MŠ Jeneč, osoby porušující pokyny 

provozovatele (MŠ Jeneč), a má povinnost oznámit jakékoliv případné škody. 

 Platí povinnost řídit se tímto řádem, udržovat čistotu a nepoškozovat zařízení a herní 

prvky. 

 

 

Za úklid hřiště odpovídá 

Odpovědný pracovník: Martin Slanina 

Telefon: 602 611 521 

 

 

2. Pískoviště 
 

 Pískoviště jsou zajištěna kryty, plachtami apod., které zamezují přístupu zvířat a 

náhodnému znečišťování.  

 Před činností dětí na pískovišti je kryt odstraněn a uložen mimo dosah dětí. 

 Pedagogický pracovník provede kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, 

které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit  - vizuální kontrolu, prohrábnutí písku. 

Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Současně provede 

kontrola i celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod.  

 Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí pedagogický pracovník 

zaměstnanci, který zajišťuje údržbu. 

 Stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně, cizí předměty jsou 

průběžně odstraňovány, stejně jako znečištěný písek. 

 Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště a zajistí jeho 

zakrytí. 

 Pískoviště je pravidelně upravováno rytím, aby se vrstvy písku promíchávaly a zkypřovaly 

a byly nalezeny i hlouběji ukryté předměty.  

 Důkladné vyčištění celého objemu písku se provádí desinfekcí vždy před zahájením 

činnosti během letních prázdnin. 

 K výměně písku dochází pouze při podezření na kontaminaci a podle výsledků 

laboratorních zkoušet. 

 K výměně se používá písek o hrubosti 0,4. 

 

3. Herní prvky 

 

 Každý herní prvek je označen počtem maximálního počtu dětí, které jej mohou 

využívat. 

 Herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 7 let. 

 Seznam herních prvků: 

o 2x pískoviště  

o 2x pružinová houpačka - koníčci 

o 1x konstrukce se skluzavkou a houpačkami 

o 1x konstrukce se dvěma houpačkami 

o 1x průlezka koule kovová 

o 1x konstrukce na lezení kovová 

o 2x lavička u pískoviště – stálé umístění 
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o 1x lavička u asfaltové plochy – stálé umístění 

o 1x dřevěný set stůl a lavičky – mobilní 

o 1x kladina - koník dřevěný 

o 1x hasičské auto 

o 1x zahradní domek určený ke skladování hraček a nářadí 

o 1x zahradní domek  

o 1x altán 

 
 

4. Kontrolní činnost a údržba 

 

 Denní úklid a kontrola: 
o Úklid a odvoz odpadků. 
o Úklid a podle potřeby přehrabání pískoviště. 
o Hrabání listí a jeho odvoz. 
o Vizuální kontrola herních prvků pedagogickými pracovníky. 

 Opravy, údržba a kontrola: 
o Je zajišťována údržba dle pokynů výrobce. 
o Pravidelná revizní kontrola – 1x za 12 měsíců, provedená odborníkem. 
o Pozáruční opravy zajišťují odborné firmy. 
o Drobné opravy zajišťuje pověřený pracovník MŠ či Obec Jeneč. 

 Péče o zeleň: 
o Zajišťuje pověřený pracovník společně s Obcí Jeneč. 

 Sekání trávy, hrabání listí, péče o stromy a keře. 

 Údržba dopadových ploch: 
o Pravidelná kontrola stavu a materiálu dopadových ploch. 
o Doplnění vyšlapané úrovně dle potřeby, zajišťuje pověřený pracovník po 

nahlášení. 

 Ostatní zařízení: 
o Zahradní domek určený ke skladování hraček aj. 

 Je povinné udržovat pořádek, vždy ho uzamknout. 
o Lavičky – pravidelná kontrola pevnosti dílců, stavu dřeva. 
o Asfaltová plocha je určená k malování křídami. 

 

 

5. Důležitá telefonní čísla 
 

 

Hasiči Záchranná 

služba 

Policie Městská 

policie 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

150 155 158 156 112 

 

NEJBLIŽŠÍ TELEFONNÍ STANICE  - mobilní telefon v MŠ 
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6. Závěrečná ustanovení 
 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: Bc. Petra Vaněčková 

2. S provozním řádem byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří provádějí 

dohled nad dětmi a pravidelnou kontrolu herních prvků. 

3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí spisovým řádem 

školy.  

4. Tento provozní řád zahrady MŠ Jeneč byl projednán na pedagogické radě 24. 8. 2021. 

5. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jenči dne 24. 8. 2021 

 

 

 

 

 

 

      

            

…………………………………………… 

Mgr. Marta Jeřábková  

ředitelka školy 

 


