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

Provozní řád zahrady
pro stanovení podmínek provozu hrací plochy s pískovišti

Provozní řád byl vypracovaný v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
metodického pokynu MŠMT č. j. 24199/2007-50.

Zahrada je uzavřená drátěným plotem s brankou, která má v horní části zástrčku mimo
dosah dětí (zabezpečení objektu zahrady proti útěku dětí). Učitelky zodpovídají za
bezpečnost dětí při pobytu venku, mají přehled o hrajících dětech na celé venkovní ploše a
podle toho organizují činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům dětí.

1. Venkovní vybavení:
Mobiliář
Lavička dřevěná s opěradlem – 3x
Lavička dřevěná bez opěradla – 3x
Stůl kovový – 1x
Židle kovová – 2x
Lavička kovová – 1x
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Lavice kovová dlouhá 1x

Herní prvky
Skluzavka zapuštěná v terénu 1x
Tunel 60 cm zabudovaný do terénu 1x
Balanční špalky 1x
Dřevěný kůň 1x
Prohazovací panel medvěd 1x
Tabule 1x
Venkovní xylofon 1x
Domeček 2x
Fotbalová branka 2x

Ostatní
Vrbičkové tee-pee 1x
Vyvýšené záhony 3x
Záhon s ovocnými keři 1x
Okrasné keře
Popínavé rostliny u plotu
Ohniště

Pískoviště
2 x pískoviště – 4 m x 4 m
Pískoviště jsou chráněna sítěmi před mikrobiálním a parazitním znečištěním (§ 13, odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění). Za odstranění a navlékání sítí zodpovídají učitelky.
U pískoviště jsou tři stojky, na které se dá upevnit plachta proti slunci.

Školní hřiště
Školní hřiště se nachází hned vedle naší školní zahrady. Školní hřiště slouží primárně pro
potřeby žáků ze ZŠ. Na školním hřišti jsou umístěny dvě velké fotbalové brány, které jsou
nastálo ukotvené k zemi. Celé hřiště je oplocené. V přední části se vyskytuje také doskočiště.
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V zadní části se vyskytuje nádrž na vodu a zpevněný povrch sloužící pro potřeby SDH Puklice.
Školní hřiště sečou pravidelně zaměstnanci obecního úřadu.
Školní zahrada v přírodním stylu u ZŠ
V areálu se také nachází školní zahrada v přírodním stylu u ZŠ pro potřeby žáků ZŠ.

Ostatní plocha
Travnatý povrch využívaný pro míčové a jiné hry dětí. Děti mohou také využívat
zrekonstruované terasy. Podél schodů je umístěno zábradlí pro bezpečné vcházení a
scházení.

2. Kontrola a údržba
Denní úklid
Za odemykání, zamykání zahrady, vizuální kontrolu technického stavu herních prvků a
mobiliáře zodpovídají učitelky.
Za úklid odpadků z plochy, prohrabávání pískovišť, kropení pískovišť podle potřeby, ohrabání
listí a odvoz listí zodpovídá školnice a školník.
Za zametení plochy v okolí pískovišť zodpovídají učitelky.

Průběžná péče o herní prvky a mobiliář
Zodpovídají učitelky a paní školnice a to takto:
-

1x týdně v pondělí provádět kontrolu stavu a čistoty

-

nejméně 1x – za měsíc (dále podle potřeby) provádět sanitace venkovních hraček
mýdlovou vodou s důkladným opláchnutím – školnice.

-

zjištěné závady se nahlásí školníkovi

Údržba pískoviště
Zodpovídá školnice a školník
-

kontrola stavu obrub, denní přehrabávání (odstranění nečistot) z pískovišť

-

2x během roku překopání – přeházení písku v pískovišti

-

1x za rok výměna písku (hrubost 0,4)
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Péče o zeleň
Zodpovídá školník
-

sekání trávy a úklid, ohrabání a úklid listí, drobné prořezy keřů a dřevin, odstranění
nebezpečných větví

Provozní kontrola
-

kontrolu herních prvků jedenkrát měsíčně provádí vedoucí učitelka. Zápis o výsledcích
kontroly provádí do provozního deníku (datum, co se kontrolovalo a jaký byl
výsledek).

-

denně provádí vizuální kontrolu herních prvků školník. Zápis o výsledcích kontroly
provádí též do provozního deníku.

Roční revize herních prvků
-

1x za rok je prováděna revize herních prvků dle normy ČSN 1176

-

zajišťuje odborná firma

Informační tabule
- u školní zahrady je viditelně umístěna informační tabule obsahující povinnosti,
pravidla užívání a kontakty v případě potřeby
Ostatní ustanovení
- školní zahrada slouží výhradně pro potřeby dětí MŠ
- není možné pobývat s dětmi na zahradě po skončení provozní doby a bez přítomností
učitelky či jiné zodpovědné osoby

V Puklicích dne 30. 8. 2019

……………………………………………………….
Mgr. Jaroslava Němcová
ředitelka ZŠ a MŠ Puklice
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