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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 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. Ustanovení právních norem: 

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

258/2000Sb., 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 MZČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

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

 

 

 

2. Identifikační údaje 

Adresa venkovní hrací plochy: Mateřská škola Týnec n/Sázavou, Komenského 278, 

příspěvková organizace se sídlem Komenského 278, 25741 Týnec n/Sázavou 

 

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY 

S PÍSKOVIŠTĚM 

Č.j.: 49/15 

Vypracovala: PaedDr. Jandová Janeta 

Schválila: PaedDr. Jandová Janeta 

Pedagogická rada projednala dne 4.11.2015 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 11.11.2015 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11.11.2015 

  

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

tohoto předpisu. 
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3. Vymezení aktivit a provoz 

 

Venkovní hrací plocha s pískovištěm předškolního zařízení 

 

- Zahrada slouží dětem navštěvujícím předškolní zařízení zpravidla denně: pondělí až 

pátek v době od 6.30hod. do 16.30hod. – po dobu běžného provozu mateřské školy. 

- V sobotu a v neděli je vstup do prostor zahrady mateřské školy zakázán. 

- Při pořádání akcí školy a po dohodě s vedením MŠ, lze využívat prostory zahrady k 

pohybovým a zájmovým činnostem, avšak pouze pod dohledem učitelky či pověřené 

osoby – pouze se souhlasem ředitelky školy. 

- Zahradu otevírá školnice v 6,25 hodin.  

- Vstup do zahrady musí být zabezpečen v závěru dne tak, aby se zamezil přístup do areálu 

jiným osobám (zpravidla každodenně po skončení provozu do 16.45 – zajišťuje 

uklízečka). 

 

Je zakázáno: 

- vodit domácí zvířata na zahradu a pískoviště,  

- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, 

- užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození. 

 

Každý uživatel je povinen: 

- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe, 

- udržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude 

škola vymáhat náhradu), 

- nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli.  

 

Při pobytu na zahradě je třeba respektovat následující pokyny: 

- Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují 

činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům.  

- Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících si dětech na uvedené ploše.  

- Průlezky pro malé děti – skluzavka sjezd v sedu.  

- Průlezky pro větší děti – skluz pouze v sedu. Nedovolit dětem sedět na vysokých 

hranách průlezek.  

- Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce. Travnatá plocha je používána zejména pro 

míčové a jiné pohybové hry. 

- Učitelky průběžně kontrolují stav vybavení. Před ukončením pobytu venku uklidí 

veškeré vybavení, zajistí zakrytí pískoviště. 

- Před pobytem venku první učitelka, která přijde na zahradu zkontroluje prostor 

zahrady, zkontroluje stav vybavení – úrazová prevence – o zjištěné závadě je proveden 
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zápis v knize provozu venkovních hracích a cvičebních ploch a neprodleně je 

informována ředitelka školy. 

- Před vstupem na školní zahradu pedagogické pracovnice poučí děti o bezpečném 

chování na zahradě. – viz. Zásady poučení o bezpečném chování dětí. Příloha č. 2 

- Pitný režim dětí i dospělých je zajišťován – zásobníky tekutin (čaje) na třídách. 

- Pedagogické pracovnice vykonávají přímý dozor nad dětmi, které cvičí, hrají si na 

průlezkách a ostatním sportovním vybavení zahrady. 

- Pedagogické pracovnice zajišťují vydávání, úklid hraček a sportovního náčiní.  

- Pobyt venku denně minimálně 2 hod. (v souladu s počasím). 

- Po ukončení pobytu na zahradě musí být proveden pečlivý úklid  prostor zahrady. 

Všechny přenosné pomůcky, zapůjčené z vybavení MŠ – kontroluje učitelka, která 

odchází poslední ze zahrady - překontroluje uložení a úklid všech věcí. 

 

 

4. Provozní doba 

- celoroční provoz od 6,30 – 16.30 hodin  

 

 

5. Provoz a režim údržby a úklidu venkovní hrací plochy s pískovištěm 

 

Hrací plochy 

- Venkovní hrací plocha má přítomného správce na místě: školnice mateřské školy. 

- Venkovní hrací plocha se na noc zamyká. 

- Oplocení celé zahrady mateřské školy zajišťuje minimalizaci mikrobiologického a 

parazitárního znečištění. 

- Venkovní hrací plocha je přístupná pouze dětem mateřské školy. 

- Plochy jsou celistvě zatravněné. Travní směs vybírá zahradník – smluvní firma – tak, 

aby neobsahovala semena travin alergologicky významných. Smluvní firma zajišťuje i 

prořez dřevin a keřů, včetně ošetření travních ploch – odstranění travin, které mají 

alergenové účinky. 

- Travnaté plocha jsou kropena vodou I. třídy jakosti upravující jakost vody pro závlahu 

(ČSN 757143) - použití závlahové vody z vodovodního řádu Města Týnec n/Sázavou. 

Závlahu zahrady zajišťuje školnice a uklízečky. V průběhu dne pedagogické 

pracovnice. 

- Travnaté plochy udržují Technické služby v rámci dodavatelské smlouvy s Městem 

Týnec n/Sázavou. Sekání trávy se provádí 1x za tři týdny.  

- Školnice a uklízečky v případě potřeby kropí zahradu a ostatní plochu v dostatečném 

předstihu, než půjdou děti ven. V průběhu dne kropí zahradu pedagogické pracovnice.  
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Pískoviště  

- Před využitím pískoviště pedagogický pracovník odstraní z pískoviště kryt a uklidí jej 

z dosahu dětí. Bezpečně zkontroluje funkčnost pískoviště a stav písku v pískovišti. 

V případě nutnosti z pískoviště odstraní mechanické nečistoty, nebo jiné předměty.  

- Po využití pískoviště pedagogický pracovník zabezpečí písek v pískovišti krytem. 

- V případě zjištěné závady zaznamenává do evidence závad venkovních hracích ploch 

– vizuální kontrola (tiskopisy). 

- Školnice provádí kontrolu pískoviště a úpravu písku v pískovišti, zejména kontrolu 

stavu krytu a jeho upevnění, odstranění mechanických nečistot a prorůstajícího plevele 

z pískoviště, zkypřování písku – 1x týdně 

- Mimořádnou údržbu a sanace veškerého objemu písku v pískovišti provádí školnice a 

uklízečky před zahájením školního roku a na začátku března, před zahájením 

hygienického rozboru znečištění písku. 

- Hygienické rozbory znečištění písku jsou prováděny odborně způsobilou osobou 

s platnou akreditací.  

- Do doby odstranění případných závad je pískoviště vyřazeno z provozu. V případě 

mikrobiologické kontaminace písku provede mateřská škola opatření stanovené 

hygienickou stanicí (zejména výměnu písku, propaření písku). 

- Aktualizací přílohy č 1 provozního řádu (dokladu o tom, že písek pro venkovní a hrací 

plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo 

být zdrojem zdravotního rizika) zajišťuje ředitelka školy. 

 

 

6. Drobné prořezy keřů a dřevin 

- jsou zajišťovány odbornou firmou.(Smlouva s městem Týnec n/Sázavou). 

 

 

7. Hygienické zařízení – úklid a desinfekce 

- Četnost: 1x denně  

- Zajišťuje: uklízečka odpolední služby 

8. Úklid odpadků – zajišťuje podle potřeby školnice – 1x týdně 

Frekvence odvozu odpadu: zajišťuje školnice 

- komunální odpad – 1x týdně 

- tříděný odpad – na základě telefonického objednání  

 

 

9. Průběžná kontrola péče o herní prvky 

- Denní kontrolu – provádí učitelka, která první začala zahradu využívat. O 

zjištěných závadách je sepsán záznam do sešitu závad venkovních hracích ploch.  
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Zjištěné závady jsou okamžitě nahlášeny ředitelce školy, aby mohlo dojít 

k okamžitému odstranění. 

- 1x týdně – kontroluje stav herních prvků školnice. O kontrole je veden záznam 

evidence závad venkovních hracích ploch. Zjištěné závady jsou okamžitě nahlášeny 

ředitelce školy, aby mohlo dojít k okamžitému odstranění.  

- Běžnou vizuální kontrolu všech ploch (dlažby i travnatých) provádí školnice 

jedenkrát týdně.  

- Provozní kontrolu provádí odborná firma zajišťující BOZP na mateřské škole. 

O provedení kontroly a případném zjištění závady je proveden zápis. 

- Odbornou technickou kontrolu provádí výhradně revizní technik 1x ročně. O 

provedené kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol (Revize Tv nářadí –ROTN 

–OTK Vrba Vlašim) 

 

 

10. Závěrečná ustanovení 

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: Motyková Dagmar 

b) O kontrolách provádí písemné záznamy 

c) Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2015 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Doklad o čistotě písku v pískovištích – uloženo u ředitelky MŠ 

Příloha č. 2: Zásady poučení o bezpečném chování dětí 

Příloha č. 3: Vybavení venkovní hrací plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Týnci n/Sázavou  11. 11. 2015     PaedDr. Jandová Janeta 

ředitelka mateřské školy 
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Příloha č. 2: Zásady poučení o bezpečném chování dětí 
 

- Bezpodmínečně respektovat a plnit pravidla a dohodu při hře a TV činnostech na 

zahradě, respektovat pokyny pedagoga. 

- Bezpečně se pohybovat na TV zařízeních, nestrkat se, používat zařízení pouze k účelu, 

ke kterému je určeno /dohled pedagoga/. 

- Nepoužívat klacky, kameny, hračky proti druhému dítěti. 

- Nedávat do úst písek, neolizovat si ruce. 

- Přiměřené chování na průlezkách, ostatním zařízení zahrady – nestrkat se apod. 

- Vyhýbat se houpačkám, nechodit k nim blízko. 

- Nevstupovat na skluzavku zespoda /nevybíhat na ni v botách/. 

- Mít pokrývku hlavy, hodně pít při velkém horku. 
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Příloha č. 3: Vybavení venkovní hrací plochy 

 
 

mailto:info@bgkt.cz

