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Na základě ustanovení zákona č. 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. 



  

Obecná ustanovení 

 Vlastníkem venkovní hrací plochy je zřizovatel Základní školy a mateřské školy: Obec Mistrovice. 

 Provozovatelem je Základní škola a mateřská škola Mistrovice. 

 Školní zahrada slouží dětem v době provozu školy. Do areálu je zákaz vstupu nepovolaným osobám 

a zákaz vstupu se zvířaty. 

 Celý objekt MŠ včetně venkovních hracích ploch je částečně oplocený /neoplocena je část zahrady 

sousedící s pozemkem manželů Faltusových/ a v celém objektu platí zákaz kouření, konzumace 

alkoholu, užívání drog. 

 Škola zajišťuje provedení pravidelného sečení a úklidu trávy a listí. 

 Vizuální kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků provádí školník dle svého rozpisu práce 

a pedagogičtí pracovníci, a to vždy před pobytem dětí na školní zahradě. Závady neprodleně hlásí 

ředitelce školy. 

 

Venkovní vybavení: 

 Pískoviště 

 Věž (sestava Flora 26 B) 

 Kolotoč 

 Skluzavka 

 Dřevěná lavice, židle 

 Lavičky se stolky (kov, dřevo) 

 Betonová plocha víceúčelová 

 Hrazdy různé výšky 

 Doskočiště 

 Lavička 

 Pružinová houpačka 

 Trampolína 

 Dětská dřevěná kuchyňka   

 

Venkovní vybavení je v souladu s ČSN EN 1176/1-6 a 1177. 

Revize tělovýchovného zařízení – herních prvků je prováděna 1x ročně. 

 

Bezpečnost provozu 

 Školní zahrada je využívána dětmi za dozoru pedagoga v dopoledních i odpoledních hodinách, 

v závislosti na aktuálním počasí. 

 Za bezpečnost dětí při pohybu a hrách na školní zahradě odpovídají pedagogičtí pracovníci. Před 

každou novou sezónou (na jaře a v září) poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Organizují 

činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům. 

 Každý, kdo vstupuje do areálu školy, je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby 

nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, 

neničit herní zařízení školy. 

 Po předání dítěte zákonnému zástupci jsou všichni povinni neprodleně opustit areál školní zahrady.  

Škola neodpovídá za újmy na zdraví dětí nebo ostatních osob při porušení tohoto řádu a setrvání na 

školní zahradě. 

 

Zásady provozu pískoviště 

 Pískoviště je zajištěno odnímatelnou ochrannou plachtou, která zamezuje přístupu zvířat 

a náhodnému znečišťování. Nad pískovištěm je instalována protisluneční clona. 

 Pedagogický pracovník provádí kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, které by 

mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit - vizuální kontrola, prohrábnutí písku. Zajistí odstranění 



  

cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Současně provádí kontrolu i celého okolí 

pískoviště, travnatých ploch. Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí 

pedagogický pracovník ředitelce školy. 

 Stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně. 

 Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště a zakrytí. 

 Pískoviště je pravidelně upravováno rytím, aby se vrstvy písku promíchávaly a zkypřovaly a byly 

nalezeny i hlouběji ukryté předměty. 

 Důkladné vyčištění celého objemu písku se provádí vždy před zahájením činnosti na jaře, případně 

po prázdninách na začátku školního roku. 

 

Zásady provozu ostatních herních prvků 

 Věž pro aktivní pohyb dětí je okolo zatravněna – má nižší dopadovou plochu v souladu 

s bezpečnostními normami, odpovídá ČSN EN 1176. 

 Pedagogové zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby i 

preventivně předcházely úrazům. 

 Zahradu a její vybavení využívají děti mateřské školy, žáci 1. – 5. roč. základní školy. 

 Zahrada MŠ je z části uzavřená a dozor má přehled o hrajících si dětech na uvedené ploše. 

 Na skluzavce se smí sjíždět pouze v sedu. Nesmí se vybíhat v botách nahoru po skluzavce. 

 Betonová víceúčelová plocha je používána zejména žáky 1. – 5. ročníku ZŠ. Betonovou plochu 

nevyužívají děti z mateřské školy z důvodu bezpečnosti!! 

 Hrazdy různé výšky – je vyžadováno dodržování bezpečné vzdálenosti ostatních dětí. 

 Doskočiště – smí skákat vždy jen jedno dítě a musí čekat na pokyn od pedagoga. 

 Nesmí se vynášet písek mimo doskočiště. 

 Pružinová houpačka smí být používána jedním sedícím dítětem. 

 Pedagogové průběžně kontrolují celkovou plochu zahrady a stav vybavení – úrazová prevence. 

 Před ukončením pobytu venku odpovídají pedagogičtí pracovníci za úklid i uzamčení hraček, 

zametení a zakrytí pískoviště ochrannou plachtou. 

 

Závěr 

 Provozní řád školní zahrady je závazný pro všechny zaměstnance (ZŠ a MŠ Mistrovice, 561 64 

Jablonné nad Orlicí), děti, rodiče a zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu a školnímu 

vzdělávání a všechny ostatní návštěvníky školy. Provozní řád venkovních ploch je přístupný ve 

vestibulu mateřské školy, v ředitelně ZŠ a na webu školy. 

 V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada pro veškeré návštěvníky 

uzavřena.  

 Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má škola právo vykázat neukázněného návštěvníka 

z areálu školy. 

 

Zahrada MŠ je z části oplocena a branka je označena cedulí se zákazem vstupu pro cizí osoby i cedulkou se 

zákazem kouření. Učitelky MŠ uzamykají boční branku, která slouží jako vchod do MŠ. 

 

Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 10. 2018. 

Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 

S účinností od 1. 9. 2022 

 

V Mistrovicích dne 1. 9. 2022                                                         Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková  

                                                                                               ředitelka školy 

 


