
Provozní řád školní zahrady a dětského hřiště

Provozovatel: Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o.

Odpovědná osoba: Bc. Lenka Hadačová, ředitelka MŠ (724 216 944)
Správce školní zahrady: 

Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o.
Odpovědný  pracovník: Ing. Petr Hadač (602 442 082)

Provozní doba: 
Po dobu otevření MŠ
Při organizovaných akcích, které pořádá MŠ v hodinách i mimo provozní dobu.

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno pro děti s
pedagogickým dozorem. 

Bezpečnost dětí
• Za  bezpečnost  dětí  při  pobytu  venku  zodpovídají  učitelky.  Organizují  činnosti  tak,  aby

předcházely úrazům. 
• Před  pobytem  na  zahradě  dopoledne  i  odpoledne  provádí  učitelky  průběžně  vizuální

kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků. 
• Zahrada je otevřena od 7 hod – 8 hod, kdy je možné využít parkoviště při přivezení dětí.
• Areál školní zahrady se uzamyká ráno v 8 hod.
• Areál školní zahrady je až do 16.30 hod uzamčený z důvodu bezpečnosti dětí.
• Při konání hromadných akcí smí z důvodu bezpečnosti dítě využívat zařízení dětského hřiště

pouze pod dozorem doprovázející dospělé osoby.
• Školní hřiště je primárně určeno pro předškolní dětí. Děti starší s váhou nad 50 kg nemají

dovoleno z důvodu přetížení a následného poškození herní prvky využívat.

Upozornění pro rodiče a návštěvníky:
 Povinnost udržovat pořádek a čistotu
 Zákaz kouření a konzumace alkoholu a omamných látek
 Zákaz přinášení skleněných a ostrých předmětů a zbraní
 Zákaz rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm ( s výjimkou akcí pořádaných MŠ,

kdy je oheň pouze v prostoru ohniště a pod dohledem dospělé osoby)
 Zákaz ježdění na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
 Zákaz poškozování herních prvků
 Prostory hřiště nelze užívat jako toalety

Venkovní vybavení
 1x pískoviště 3m x 3m
 1x houpačka závěsná HPR2, jedná se o závěsnou houpačku pro dva houpačkové sedáky
 1x věžová soustava V140S s klouzačkou
 1x pružinová houpačka Shark Twins

Zásady při používání herních prvků
• skluzavky – sjezd v sedu, dbát bezpečnosti (dívám se, abych při sjezdu někoho nesrazil), 

sjíždí pouze jedno dítě
• houpačky – houpání v sedě, držení oběma rukama



• pružinové houpadlo je určeno pouze pro stanovený počet dětí 
• ostatní plocha slouží pohybovým hrám a různým druhům sportovních aktivit a her

Revize herních prvků
• 1x ročně dle ČSN EN 1176 a 1177
• případná oprava 
• likvidace, výměna za nový (odpovídá ředitelka MŠ)

Denní úklid venkovní hrací plochy
• úklid odpadků z plochy zahrady (zaměstnanci MŠ)
• odstranění listí v okolí pískoviště (děti a učitelky MŠ)
• denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť  (učitelky ve 

spolupráci s dětmi)
• úklid veškerých hraček a uložení na určené místo (děti ve spolupráci s učitelkami MŠ)
• pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků (učitelky MŠ)
• okamžité nahlášení závad ředitelce MŠ 

Údržba pískoviště
 přehrabání pískoviště, odstranění hrubých nečistot (děti)
 2x během roku překopat, přeházet písek v pískovišti  (správce)
 1x za 2 roky výměna písku v měsíci srpnu, používá se písek kopaný o hrubosti 0,4 (správce)

Péče o zeleň
 sekání a úklid trávy dle potřeby (správce)
 drobné prořezy keřů a dřevin  (správce)
 větší prořezy stromů  (správce)
 hrabání a úklid listí  (správce)

Provozní řád školní zahrady vstupuje v platnost dne 1.9.2019

V Českých Budějovicích 

Zpracovala: Bc. Lenka Hadačová, ředitelka MŠ
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