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PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY MŠ 

Hygienické požadavky na venkovní hrací plochy jsou stanoveny v § 13 odst. 2 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 

vyhláškou MZ ČR č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (§ 33 a příloha č. 10) 

a prováděcí vyhláškou MZ ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení. 

1. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a podle toho organizují 

činnost tak, aby i preventivně předcházely úrazům. 

2. Děti se na zahradu MŠ převlékají v šatnách u jednotlivých tříd, na zahradu vcházejí 

pouze pod vedením pedagogické pracovnice, která provede před vstupem kontrolu 

konstrukcí, písku a vybavení z hlediska bezpečnosti dětí, potom teprve pustí děti na 

zahradu MŠ. Zjištěné závady ihned hlásí ředitelce nebo školnici MŠ. 

3. Děti mohou lézt na konstrukce nacházející se na zahradě MŠ /viz venkovní vybavení/ 

pouze tehdy, povolí-li to učitelka, která provádí jištění dětí. Používání venkovního 

vybavení: houpačky i skluzavky používají děti pouze v sedu ne ve stoje. Po 

skluzavkách je zakázáno vybíhat nahoru. 

4. Na zahradě jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. Před ukončením 

pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení do zahradního 

domku a zamknout ho, stáhnout plachtu na pískoviště a ukotvit ji. 

5. Děti do zahradního domku můžou vstupovat pod dozorem pedagogického 

pracovníka. 

6. Psi mají na zahradu MŠ z hygienických důvodů vstup přísně zakázán. 

7. Rodiče nesou odpovědnost za úrazy dětí na zařízeních zahrady MŠ před předáním a 

po převzetí dítěte od učitelky. 

8. Školnice denně kontroluje celkovou plochu a stav vybavení, dle potřeby vše uklízí, 

zametá, kropí, vysává, hrabe trávníky a odpadky odnáší do popelnice. 
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Venkovní vybavení: 

2x pískoviště 

3x pružinové houpadlo 

1x závěsná houpačka pro dva 

1x lezecká věž, součástí je lano a tyč na šplh 

1x sestava se skluzavkou 

1x hrad na lezení se 2 skluzavkami (zadní zahrada) 

2x lavička velká plastová 

1x stůl plastový 

 

Provozní řád zahrady MŠ je pro rodiče dětí trvale vyvěšen v šatnách dětí. 

Zahradu pro ukončení provozu uzamykají učitelky. 

 

 

Provozní řád nabývá platnost dne 1. 9. 2015 

 

 

Bc. Iva Koubová 

Ředitelka MŠ 

 

 

                                                                                        

 


