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Provozní řád školní zahrady a venkovní hrací plochy s pískovištěm  

 

Identifikační údaje 

Venkovní hrací plocha se nachází na školní zahradě mateřské školy Roztoky. 

Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY 

V Zahrádkách 230, 270 23 Křivoklát,  

Ředitelka školy - Mgr. Libuše Bulantová 

 

 

Vymezení aktivit  

Školní zahradu a hrací plochu s pískovištěm a dalším vybavením mají k dispozici děti 

mateřské školy při pobytu venku – v dopoledních i odpoledních hodinách. Školní zahrada je 

využívána během celého roku. Způsob využití: hry na pískovišti, používání skluzavek, 

pružinových houpaček, houpačky „hnízdo“, domku ke hrám dětí, přelézačky, průlezky 

„raketa“, malování křídami na tabuli či na dlážděnou terasu, spontánní hra dětí, sportování, 

jízda na kolech, odstrkovadlech a vozíčcích, sezonní činnosti (podzimní a jarní údržba 

zahrady, zimní sportování, hry se sněhem, letní sprchování…), pořádání společných akcí 

s rodiči (jarní úklid, vystoupení pro rodiče). 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim - odpovídají požadavkům, vyplývajícím z 

vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. A 

požadavkům, vyplývajícím ze zákona č. 258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dále 

aktuálním doporučením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Na základě vývoje 

epidemiologické situace, může docházet ke změnám.  

 

 

 

Podmínky provozu 

Školní zahrada je oplocena, neslouží širší veřejnosti a je uzamčena.  

Při příchodu na zahradu se učitelky přesvědčí o zabezpečení prostoru proti samovolnému 

opuštění zahrady dítětem a o bezpečnosti používaného prostoru a vybavení.  

Učitelky děti průběžně seznamují s pravidly bezpečnosti při používání školní zahrady i jejího 

vybavení. 

Dvě místnosti, které jsou součástí budovy mateřské školy, slouží jako sklady hraček. Jedna 

místnost je využita jako sklad hraček a náčiní. Zde si je děti vybírají ke hře a po zakončení hry 

samostatně uklízí. V druhé místnosti je WC, kam děti samostatný přístup nemají. Venkovní 

sklady na hračky po skončení činnosti učitelky zamykají. 

Zahradní domek je využíván jako sklad kol, kam samostatný přístup děti nemají. 



Plocha pískoviště je zakryta proti mikrobiálnímu a parazitnímu znečištění. Celé pískoviště je 

zastíněno. 

Průlezky a hrací prvky děti používají za přítomnosti dozoru. 

 

Režim údržby školní zahrady s pískovištěm 

Údržba pískoviště 

Před pobytem venku zkontroluje učitelka stav pískoviště a sundá ochrannou plachtu. 

V případě potřeby se pískoviště pokropí či přehrabe. Písek určený pro hru dětí nesmí být 

znečišťován. Povinností každého pedagogického pracovníka je po skončení činností dětí 

pískoviště pravidelně zakrývat a odstranit písek z rámů. Je nutné provádět průběžně kontrolu 

sedací plochy kolem pískoviště. 

Překopání a přeházení písku v pískovišti se zajišťuje 2x ročně (duben, srpen). 

Celková výměna písku se provádí zpravidla 1x za dva roky. 

 

Údržba zeleně 

 

Úklid zahrady provádí zaměstnanci svépomocí.  

Sezonní činnosti si mohou vyzkoušet i děti (zalévání, sázení rostlin, hrabání listí, sbírání 

šišek…), vždy za dohledu učitelky a řádně poučené o bezpečnosti. 

Sekání trávy provádí OÚ Roztoky. 

 

 

Ostatní zařízení 

Pedagogické pracovnice provádí průběžně kontrolu zařízení školní zahrady z hlediska 

bezpečnosti. Školník provádí pravidelnou údržbu. Zařízení zahrady podléhá pravidelné hlavní 

roční kontrole z hlediska bezpečnosti ve smyslu ČSN EN 1176.  

 

 

 

Tento Provozní řád školní zahrady vstupuje v platnost 1. 9. 2022 a je závazný pro všechny 

zaměstnance MŠ. 

 

 

 


