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Čl. I   Základní ustanovení 

1. Statutární zástupce ředitelky Mateřské školy v Ostravě – Nové Bělé, Na Pláni 2, příspěvkové 

organizace (dále jen „MŠ“) vydává v souladu zejména se zákonem č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 14/2005Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a s dalšími právními 

předpisy tento provozní řád školní zahrady a pískové laboratoře (dále jen „provozní řád“). 

Provozní řád upravuje provoz, organizaci, partnerské vztahy a zejména povinnosti všech 

zainteresovaných (dětí, zaměstnanců, rodičů, partnerských organizací apod. – dále jen 

„návštěvník“). Určuje podmínky údržby, úklidu a zabezpečení kontroly všech zařízení z 

hlediska bezpečnosti a dodržování hygienických předpisů. 

 

Provozovatel školní zahrady:  Mateřská škola Ostrava – Nová Bělá, Na Pláni 2, příspěvková 

organizace 

IČ: 70999457 

Kontaktní osoba:  Kateřina Kanclířová 

Telefon:  725 580 253 

e-mail:  reditelka@msnovabela.cz 

 

Čl. II   Podmínky provozu školní zahrady 

1. Pro veřejnost je školní zahrada uzavřena. 

2. Venkovní hrací plocha a hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ.  

3. Školní zahrada je určena k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ. 

4. Provozní doba školní zahrady je od 07:00 hod. do 16:00 hod. Při mimořádných dnech (např. 

sportovní nebo kulturní akce MŠ) i mimo provozní dobu. 

 

Čl. III   Denní úklid venkovní hrací plochy  

1. Úklid odpadků z plochy školní zahrady. 

2. Dle potřeby přehrabání pískoviště. 

3. Hrabání a odstranění listí v okolí vchodů, na chodníku, a kolem pískoviště. 

4. Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků. 

5. Pravidelný úklid a desinfekce WC. 

 

Čl. IV   Průběžná péče o herní prvky 

1. Pravidelná denní vizuální kontrola herních prvků učitelkami při pobytu dětí na školní zahradě, 

v případě zjištění závady hlásí nedostatky ředitelce a nedovolí dětem vstup na tyto prvky. 

2. Okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad nebo zajištění odstranění závad 

údržbářem. 

3. Pravidelná kontrola herních prvků včetně dotažení šroubů údržbářem (1x za měsíc). 

4. Nátěry herních prvků dle potřeby – v období letních prázdnin. 

 

Čl. V   Péče o zeleň 

1. Podle potřeby je prováděno:  
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• sekání a úklid trávy, 

• hrabání a úklid listí, 

• zametení chodníků a prostoru kolem pískové laboratoře, v zimě údržba posypem. 

 

Čl. VI   Údržba pískové laboratoře 

1. Je prováděno:  

• přehrabávání písku (odstranění hrubých nečistot v případě náletu nečistot do písku v 

době pobytu dětí v pískové laboratoři) průběžně podle potřeby, 

• průběžné udržování čistoty kolem pískové laboratoře, 

• v letním suchém období kropení písku a gumové plochy okolo budovy školky ráno a 

odpoledne, 

• pravidelně je kontrolovaná úroveň znečištění písku v pískovištích, 

• v letních měsících se písek kropí a provzdušňuje ráno a odpoledne, kropí se i gumové 

plochy okolo pískové laboratoře, 

• 2x během roku je provedeno překopání písku – přeházení písku v pískovišti, 

• 1x za 3 roky je písek vyměněn (zpravidla v období letních prázdnin). 

 

Čl. VII   Venkovní vybavení a zásady při používání herních prvků 

1. Dřevěná loď – prolézačka s malou kladinkou – dřevěnou loď mohou děti používat samy, chůze 

po kladince s dozorem učitelky. 

2. Závěsná houpačka – používat pouze v sedu, ostatní děti dodržují bezpečnou vzdálenost 

vymezenou rohožemi, pod dozorem učitelky. 

3. Výukové a kreslící tabule – kreslit pouze křídami, křídy uklízet na své místo. 

4. Písková laboratoř – pod dozorem učitelek, neházet písek na ostatní děti, nevyhazovat písek z 

pískoviště, neznečišťovat písek, nešplhat po náčiní v pískovišti. 

5. Skluzavka s dřevěným žebříkem – používat jen za přítomnosti a dozoru učitelky, 

menší děti s dopomocí učitelky. 

6. Kolotoč – dodržovat vzdálenosti od kolotoče, používat za dozoru učitelky. 

7. Dřevěný domeček – děti mohou používat samy, nenosit do domečku písek a kamení, 

udržovat pořádek. 

8. Dřevěné lavice a stoly – nelézt po stole, po lavici. 

9. Houpadla na pružině – dodržovat správné sezení a držení na houpadlech, 1 sedák pouze 

jedno houpající se dítě, 2 sedáky pouze dvě děti, pevně se držet madel. 

10. Skákací trampolíny zabudované v zemi – na trampolíně může skákat pouze jedno dítě. 

11. Chodníky – chodník okolo kopce slouží k jízdě na odrážedlech a koloběžkách vždy v jednom 

určeném směru. 

 

Čl. VIII   Zajištění bezpečnosti 

1. Celý areál školní zahrady je oplocen. Oplocení zamezuje před vstupem neoprávněných osob a 

samovolnému opuštění dětí z prostoru školní zahrady.  
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2. Školní zahrada je po celou dobu provozu MŠ uzamčena, brány slouží pouze k zajištění údržby 

školní zahrady pověřenými osobami. V případě vycházení dětí s učitelkou na procházku si 

odemyká učitelka velkou bránu sama a zase uzamkne. 

3. Pravidelně 1x ročně je provedena fyzická kontrola herních prvků odbornou firmou vč. revizní 

zprávy. 

4. Odstranění nedostatků provádí údržbář, zaměstnanci zřizovatele nebo odborná firma, 

v případě záruční opravy je oprava provedena dle podmínek dodavatele. 

5. Pravidelně je prováděna kontrola BOZP školní zahrady a herních prvků. O kontrole je proveden 

zápis do Deníku kontrol BOZP. 

 

6. Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky. Denně poučí děti o bezpečném 

používání herních prvků. Učitelky organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely 

úrazům dětí. 

7. Před pobytem na školní zahradě dopoledne i odpoledne provádí učitelky průběžně vizuální 

kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků – úrazová prevence. Při zjištění závady 

na školní zahradě okamžitě ohlásí ředitelce a nedovolí dětem vstup na tyto herní prvky.  

8. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky a uložit do 

venkovního domečku.  

9. Učitelky společně s dětmi zametou domeček a chodníky kolem pískové laboratoře.  

 

Čl. IX   Práva a povinnosti provozovatele  

1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka školní zahrady jestliže:  

• porušuje tento provozní řád, 

• porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy, 

• poškozuje majetek provozovatele, 

• způsobuje nadměrnou hlučnost, 

• zakládá ohniště , 

• chová se hrubě, urážlivě či má jinak neslušné chování vůči ostatním návštěvníkům areálu 

školní zahrady.  

2. Provozovatel má povinnost:  

• udržovat vybavení a hrací prvky v bezpečném stavu, provádět pravidelnou kontrolu a 

revize, 

• udržovat pozemek školní zahrady v čistotě, 

• nedovolit pohyb dětí na školní zahradě bez dohledu dospělých, 

• při pobytu dětí MŠ na školní zahradě zajistit dohled nad dětmi.  

 

Čl. X   Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů školní zahrady  

1. Návštěvník má právo:  

• školní zahradu, vybavení a další určené prostory užívat v souladu s provozním řádem.  

2. Návštěvník je povinen:  

• seznámit se s provozním řádem a bezvýhradně ho dodržovat, 
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• šetřit a chránit prostory i vybavení školní zahrady a každou zjištěnou závadu neprodleně 

hlásit provozovateli, 

• udržovat v čistotě všechny prostory školní zahrady, 

• po vyzvednutí dítěte nezdržovat se déle než je nezbytné a opustit neprodleně areál MŠ 

(budova, školní zahrada). Déle se může návštěvník zdržet pouze s vědomím učitelky 

nebo vedení MŠ (např. schůzky s rodiči, akce MŠ), 

• opustit prostory školní zahrady nejpozději při skončení provozní doby MŠ,  

• z bezpečnostních důvodů nepoužívat nápoje ve skleněných nádobách, 

• dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy, 

• zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do prostoru školní zahrady, provozovatel 

neručí za odcizení nebo ztrátu osobních věcí, 

• nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil.  

3. Návštěvníkům v prostorách školní zahrady není dovoleno:  

• z bezpečnostních důvodů hra cizího dítěte, případně sourozence při příchodu do MŠ či 

odchodu z MŠ, 

• z bezpečnostních důvodů samostatně se pohybovat v prostorách školy a školní zahrady, 

kromě prostor určených k převlékání, 

• provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat se sportovním 

vybavením, 

• kouřit, požívat alkohol, užívat omamné toxické látky, odkládat a vyhazovat odpadky 

mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat školní zahradu a její okolí, 

• vodit do prostoru školní zahrady zvířata, zejména psy, 

• jezdit v prostoru školní zahrady na kolech, koloběžkách apod. Kola, koloběžky se 

odkládají a uschovávají na místě k tomu určeném – Stojan před budovou MŠ,  

• vjíždět do areálu školní zahrady motorovými prostředky bez povolení vedení MŠ,  

• vstupovat do prostoru školní zahrady pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, 

• rozdělávat oheň, 

• poškozovat a přelézat ploty, 

• odnášet majetek MŠ. 

 

Čl. XI   Odpovědnost provozovatele a návštěvníků  

1. Provozovatel neponese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto 

provozního řádu a ostatních platných předpisů.  

2. Při hrubém porušení provozního řádu bude okamžitě informována Policie ČR.  

3. Běžnou údržbu, opravy, úklid a kontroly provádí pověřené osoby. 

 

Čl. XII   Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení provozního řád jsou závazná pro všechny návštěvníky školní zahrady bez výjimky. 

Všichni jsou povinni se řídit pokyny a nařízeními provozovatele, vybavení školní zahrady řádně 

užívat v souladu s provozním řádem, chovat se slušně a mravně. 

Příloha č. 1 provozního řádu obsahuje jmenný seznam zaměstnanců MŠ a jejich podpisy, že 

se s provozním řádem seznámili. 
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2. Provozní řád je přístupný všem zaměstnancům MŠ a je uložen v kanceláři ředitelky MŠ. 

3. S obsahem provozního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů. 

4. Provozní řád je zveřejněn na internetových stránkách mateřské školy www.msnovabela.cz a 

ve vstupu do MŠ. 

5. Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto provozního řádu mohou být provedeny pouze 

písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci 

mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. 

6. Nedílnou součástí provozního řádu je: 

Příloha č. 1 – Jmenný seznam a podpisový záznam zaměstnanců o seznámení se s vnitřním 

předpisem 

7. Provozní řád nabývá účinnosti dnem 23.02.2022.  

 

 

 

Zpracoval:  

Kateřina Kanclířová, statutární zástupce ředitelky MŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


