
Provozní řád venkovního hřiště MŠ  

7/2019 
  

Majitel hřiště:    Obec Zvole 

Provozovatel :    Mateřská škola Zvole, okr. Praha-západ 
 

Odpovědný zaměstnanec: Jitka Bartková, ředitelka školy, tel.:602368860 
 

Úklid a provoz hřiště zajišťují: - při výuce pedagogický pracovník,  

         - školnice MŠ drobnou údržbu a běžný úklid 

Provozní řád nabývá účinnosti dne 2.9.2019 

 

 

Provozní doba  

Celoročně, po dobu provozu školy. 

6.45 – 16.45 

Při nepřízni počasí je hřiště mimo provoz,  

vstup na vlastní nebezpečí! 
 

 

 

Čl. 1 

Zásady provozu a bezpečnosti 
1) Vstup na hřiště je dovolen pouze v provozní době školy. Hřiště se průběžně uzamyká. 

2) Zařízení hřiště jsou určena pro konkrétní věkové kategorie a váhové rozpětí. Pro děti od 3 let 

do 6(7) let platí trvalý dozor pedagogických pracovníků. 

3) Škola: dozor nad žáky školy vykonávají pedagogičtí zaměstnanci, ti před použitím kontrolují 

stav a bezpečnost herních zařízení. 

4) Veřejnost: vstup na hřiště je veřejnosti zakázán, vstup zákonných zástupců dětí je na vlastní 

nebezpečí. Výjimky povoluje ředitelka  MŠ. 

5) Platí zákaz pobytu zákonných zástupců s dítětem na hřišti po převzetí dítěte z MŠ. 

6) V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti dětí užívejte zařízení pouze k účelu, k němuž byla 

vyrobena. Nepřiměřené zatížení a namáhání zařízení hřiště vytváří riziko porušení stability 

(destrukce) konstrukcí a riziko následného úrazu a poškození zdraví. 

7) Uživatelé jsou povinni řídit se tímto řádem, udržovat čistotu a nepoškozovat zařízení.  

8) Platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, zákaz vodění psů 

a rozdělávání ohně. 

9) Školnice MŠ provádí průběžnou kontrolu a úklid. Je oprávněna vykázat osoby porušující 

tento provozní řád nebo pokyny provozovatele a nebo oznámit náhradu vzniklé škody. 

 

 

Dodržujte následující kritéria pro používání herních zařízení  

 

Druh zařízení Věková kategorie  

(zařízení je určeno pro) 

Povinný dozor dospělou osobou 

Houpačka 4+ Od 4 let+ osobní záchrana 

Tabule s počítadlem 3+ Od 3 let 

Lavička s opěradlem 3+ Od 3 let 



Multifunkční sestava s klouzačkou 3+ Od 3 let + osobní záchrana 

Multifunkční sestava se sítí 3+ Od 3 let + osobní záchrana 

Pružinová houpadla 3 – 8 let Od 3 let 

Pískoviště 3+ Od 3 let 

 

 

Čl. 2 

Provoz, kontrola a údržba 
 

1. Denní úklid a kontrola hrací plochy 

a. Úklid a odvoz odpadků z plochy hřiště.  

b. Úklid a podle potřeby přehrabání pískoviště.   

c. Ohrabání listí a odvoz listí.  

d. Pravidelnou denní vizuální kontrolu technického stavu herních prvků 

provádí dozor žáků, zjištěnou závadu oznamte odpovědným pracovníkům.  

2. Opravy, údržba a kontrola 
a. Ředitelka MŠ zabezpečuje drobnou údržbu podle pokynů výrobce.  

b. Provozní kontrola se provádí 1x měsíčně (zařízení v záruce podle pokynů 

výrobce se zápisem do provozní knihy). 

c. Odborná - hlavní kontrola 1x za 12 měsíců (písemná zpráva). 

d. Odborná oprava – záruční opravy provádí dle smlouvy  výrobce a dodavatel. 

e. Pozáruční opravy závad např. ohrožující bezpečnost, poškození konstrukcí 

zajišťují smluvní firmy. 

f. Odstranění drobných závad – zajišťuje údržbář obce. 

3. Péče o zeleň a okolí hřiště – zabezpečuje obec 
a. Sekání a úklid trávy. 

b. Ohrabání a úklid listí.  

c. Drobné prořezy nízkých větví stromů, keřů a dřevin. 

4. Údržba dopadových ploch  
a. Kontrola stavu obrubníků a materiálu dopadových ploch, rovina.  

b. Doplnění vyšlapané úrovně. 

5. Údržba pískoviště 
a. Kontrola stavu obrub  a plachty pískoviště,  

b. Podle potřeby přehrabání pískoviště (srovnání),   

c. 2 x během roku desinfekce (např. SAVO) (před sezonou a na konci srpna), 

d. Výměna písku – provádí se pouze při podezření na kontaminaci a podle výsledků 

laboratorních zkoušek, k výměně použít písek kopaný hrubosti 0,4, 

e. Při instalaci nového pískoviště, nebo při závozu písku do stávajícího pískoviště, 

dodavatel písku předá provozovateli pískoviště laboratorní atest o nezávadnosti 

písku. 

6. Ostatní zařízení venkovní plochy 
a. Sklad – po použití uklidit prostor, uzamknout před vstupem neoprávněných 

osob, ost. zařízení uklidit před vlivem povětrnostních podmínek. 

b. Lavičky – kontrolovat pevnost dílců, stav dřeva. 

 

 

Čl. 3 

Společná ustanovení 
1) Volné hrací plochy, které nebyly k tomuto účelu zkolaudovány nebo nesplňují podmínky 

uvedené v zákoně, nelze považovat za hrací plochu ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 



2) S provozním řádem musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, kteří provádějí 

dozor nad žáky a údržbu zařízení a jejich znalosti musí být prokazatelně ověřeny. 

3) Nedodržení tohoto provozního řádu je považováno za porušení pracovních povinností. 

 

 

 

 

Ve Zvoli 

 

 

 

Dne 30. 8. 2019 

 

 

 

Jitka Bartková  

Ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Provozní řád venkovního hřiště MŠ 7/2019 jsem četla: 
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