Provozní řád v předškolním a školském zařízení školní zahrady
Mateřské školy Olomouc, Mozartova 6
Č.j.
Telefon:
585 751 000- případné hlášení rodičů o docházce dětí (nejedná se
o přihlášení/odhlášení stravy)
773 993 328 – ředitelka MŠ
604 386 191 – zástupkyně MŠ
IČ:
750 296 34
Odpovědná osoba: Mgr. Iva Kovalčíková, ředitelka MŠ
Zřizovatel:
Statutární město Olomouc
Úvod
Hygienické požadavky jsou stanoveny § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MZ ČR č. 238/2011 Sb., kterou se
stanoví hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch ( § 40a příloha č. 14) a
prováděcí vyhláškou MZ č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a
provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení (§ 3)
Výklad pojmů
Venkovní hrací plocha předškolních zařízení – je plocha určená k hraní a pohybu dětí. Plocha je
nedílnou součástí předškolního zařízení.
Pískoviště – je ohraničená plocha s možností výměny písku, určená pro hraní dětí.
Písek – kopaný písek, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č.
238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity
písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Opatření na zabránění nebo odstranění kontaminace písku a hracích ploch – jsou myšlena
nespecifická opatření vedoucí k minimalizaci mikrobiologického znečištění, jako např.
propařování písku, zábrana vstupu volně pobíhajících zvířat, zakrytí pískoviště spod. Systém
opatření je zanesen do provozního řádu hracích ploch.
Zařízení venkovních hracích ploch – jsou např. houpačky, kolotoče, skluzavky, prolézačky
apod., které odpovídají z hlediska bezpečnosti, pravidelné údržby a systému kontroly ve smyslu
ČSN EN 1176.
Venkovní vybavení





3x jednoduché pískoviště
1x dvojité pískoviště
1x pohyblivý chodník
1x dřevěný vláček s mašinkou a 2 vagónky

















2x florbalový koš
4x dvojitá hrazda
3x dvousedadlová houpačka
1x sestava průlezek s lanem a stěnou
2x domeček se stoly a lavicemi
5x stůl
11x lavice
tabule s počítadlem
2x pružinová houpačka
1x věžová sestava nad 1 m
Věžová sestava – loď
2x zpevněná sportovní plocha
1x altán
1x sprcha
1x pítko

Podmínky provozu zařízení venkovních hracích ploch v předškolním zařízení
Zahrada
Je oplocená společně s budovou MŠ, brána je během provozu uzavřena elektronicky. Branka je
otevřena pouze při příchodu dětí do MŠ a odchodu dětí z MŠ.
Povrch je travnatý v okolí dětských atrakcí a pro míčové hry, pohybové hry a námětové hry dětí











Zahrada je určena pro děti od 3 do 7 let (1. – 4. třída MŠ)
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a podle toho organizují činnosti
tak, aby i preventivně předcházely úrazům.
Vhodně volí prostory pro jednotlivé skupiny dětí podle toho, jaké druhy her si zvolily.
Před dopoledním i odpoledním pobytem na zahradě školnice odkryjí pískoviště, dle
potřeby pokropí + pokropí ostatní plochu zahrady, přinesou k pískovišti koše s hračkami a
se sportovním vybavením. Učitelky odpolední směny připraví ostatní hračky (kočárky,
kreslení, stavebnice atd.)
Učitelky průběžně kontrolují stav vybavení – úrazová prevence.
Učitelky s dětmi 4. třídy pečují o dva záhonky.
Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky a učební
pomůcky k pískovišti, kočárky ke skladu hraček a následně školnice odnesou a uzamykají
do skladu hraček na přední i zadní zahradě. Učitelka zamete dřevěné obklady pískoviště a
školnice stáhne ochranou plachtu na pískovišti, kterou ukotví.
Po dopoledním i odpoledním ukončení pobytu školnice uzamykají sklady hraček

Dvůr
povrch – dlažba





Povrch je určen pro děti 3 -7 leté
Dle domluvy jednotlivé třídy během týdne využívají dvůr k venkovním činnostem
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a podle toho organizují činnosti tak,
aby i preventivně předcházely úrazům
Plocha je určena zejména ke kreslení křídou, k jízdě na koloběžkách, šlapadlech, lenochodech,
ke košíkové, hokeji atd.



Učitelky si připraví před dopoledním i odpoledním pobytem ze skladu potřebné hračky a
pomůcky. Po ukončení využití dvorku všechny hračky uklidí do skladu a sklad uzamkne.

Zakázané způsoby použití













Zákaz běhání a šplhání po skluzavce v opačném směru
Zákaz vstupu na herní prvek s přilbou
Zákaz kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek
Zákaz manipulace s otevřeným ohněm
Zákaz přinášet na šk. zahradu střelně zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem manipulovat
Zákaz vstupu se zvířaty s výjimkou při akcích spojených s výukou
Zákaz jízdy na kole
Zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou obsluhy
Zákaz poškozování zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň
Zákaz odkládání a vyhazování odpadků
Zákaz provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy
s vybavením a zařízením dětského hřiště
Zákaz používat zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným
užívání se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané

Školnice denně kontroluje celkovou plochu a stav domečků, dle potřeby vše uklízí, zametá, omývá stolečky a
lavice.
Písek v pískovišti je pravidelně pročišťován foliemi a obměňován 1x za 3 roky s doložením certifikátu o
kvalitě písku.
Zahradní zařízení je každoročně kontrolováno a revizní zprávy jsou ukládány u řed. školy.
Do areálu není povolen vstup zvířatům.

V Olomouci 31.8.2021

řed. MŠ

