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Provozní řád
školní zahrady a venkovních hracích ploch
Tento provozní řád určuje podmínky provozu zařízení venkovních hracích ploch v zahradě objektu čp. 902 ve
Smetanově ulici ve Vodňanech, včetně podmínek zajištění údržby, úklidu a zabezpečení kontroly všech zařízení z
hlediska bezpečnosti a dodržování hygienických předpisů.

Článek 1
Obecná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Vlastníkem objektu čp. 902 ve Smetanově ulici ve Vodňanech, včetně jeho zahrady, je město Vodňany.
Provozovatelem zařízení venkovních hracích ploch v zahradě objektu čp. 902 ve Smetanově ulici ve Vodňanech
(dále jen „školní zahrada“) je Mateřská škola „SLUNÍČKO“ Vodňany s.r.o. (dále jen „mateřská škola“).
Školní zahrada je určená k pobytu a hrám dětí ve věku od 2 do 6 let (předškolního věku).
Mateřská škola odpovídá za provoz školní zahrady, revize herních prvků, údržbu, pravidelné sečení trávy, úklid
listí, odpadků, průřez keřů, dřevin a další činnosti potřebné k zajištění bezpečného a hygienického provozu
školní zahrady.
Článek 2
Provozní řád venkovních hracích ploch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Provozní doba školní zahrady je shodná s dobou provozu mateřské školy (školní zahradu lze užívat, jen pokud
je mateřská škola v provozu nebo na akcích pořádaných školou).
Zařízení školní zahrady lze užívat jen způsobem a k účelu, ke kterému je určeno.
Každý uživatel je povinen udržovat pořádek v prostoru školní zahrady i v jejím okolí; platí zákaz odhazování
papírků, odpadků nebo jiného znečišťování.
V době pořádání školní akce pro rodiče a děti za děti odpovídají přítomní rodiče nebo jiní zákonní zástupci.
Zařízení školní zahrady (herní prvky, pískoviště apod.) nelze používat, pokud je kluzké nebo namrzlé, povrch
terénu je kluzký nebo namrzlý nebo je na herních zařízeních závada.
Prostory školní zahrady nelze využívat jako toalety.
Na školní zahradě je zakázáno kouřit.
Bez souhlasu provozovatele platí na školní zahradu zákaz vstupu cizím osobám a zákaz vstupu se zvířaty.
Do prostoru školní zahrady platí zákaz nošení ostrých předmětů, zbraní, výbušnin a zábavné pyrotechniky.
Je zakázáno lézt na oplocení školní zahrady, přelézat ho nebo ho poškozovat.
Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je zakázáno na školní zahradu vstupovat.
Každý uživatel školní zahrady je povinen uposlechnout příkazu osob pověřených dozorem nad dodržováním
tohoto provozního řádu.
V případě vzniku mimořádné události, která si vyžádá zákrok některé složky integrovaného záchranného
systému, jsou přítomné osoby povinny takovou událost příslušné složce oznámit:
a) Jednotné evropské číslo tísňového volání
112
b) Hasiči
150
c) Záchranná služba
155
d) Policie České republiky
158
e) Městská policie Vodňany
724 018 659
f) Mateřská škola „SLUNÍČKO“ Vodňany s.r.o.
724 018 656
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Článek 3
Herní prvky na školní zahradě
1.

2.
3.
4.
5.

Na školní zahradě se nacházejí tyto herní prvky:
a) 2x pískoviště stavebně zapuštěná do terénu
b) 1x A442K10 Kombinace s věží "Nicola" s dřevěnými nosnými částmi na pozinkovaném kotvení,
dřevěnými schůdky se zábradlím a se zábradlíčkem i v místě uchycení sítě na protilehlé straně nad lezecí
stěnou (barevné provedení - žlutý tobogán, červená střecha a zábradlíčka věže, modrá lezecí stěna),
c) 1x A742M12 Eurokolotoč - žluté sedáky, červený stoleček,
d) 1x A711H10 Dvojitá houpačka 2,0 m s modrými bočnicemi v horních rozích,
e) 1x A751A10 Houpačka dvoumístná aluminium s červenými sedáky,
f) 1x A632H11 Dvojhrazda podle návrhu,
g) 5x A110K10 Dráček – pružinovka,
h) 1x hvězdice – pružinovka (u vchodu do objektu),
i) 1x Kombinace skluzavky s věží s dřevěnými nosnými částmi na pozinkovaném kotvení a s dřevěným
žebříčkem (u vchodu do objektu).
Roční revize na herních prvcích se provádí podle ČS normy na požadavky na dětská hřiště a jejich vybavení;
provozovatel bere v úvahu všechny požadavky a pokyny výrobců zařízení a nářadí.
Při každém pobytu na zahradě provedou učitelky vizuální kontrolu technického stavu herních prvků a v případě
zjištění závady zajistí, aby děti nemohly herní prvek používat; závadu neprodleně oznámí ředitelce.
Výměna písku v pískovištích se provádí nejméně jednou za dva roky.
Na školní zahradě se dále nachází:
a) 3x lavičky pro sezení
b) 1x mobilní buňka pro úschovu hraček, pomůcek určených pro hry dětí a zahradního nářadí
c) chodníky
d) kopec pro zimní sáňkování
e) stromy a keře a jiná vzrostlá zeleň
Článek 4
Pokyny k zajištění bezpečnosti a dodržování přiměřené hygieny

1.
2.
3.

4.

Každý uživatel školní zahrady je povinen dbát na to, aby neohrozil bezpečnost svou nebo jiných osob anebo
majetku. Tomu je povinen přizpůsobit své jednání.
Při pobytu dětí na školní zahradě jsou učitelky povinny dohlížet na to, aby se děti u herních prvků nestrkaly a
herní prvky užívaly v souladu s provozním řádem hracích ploch uvedeným v článku 2.
Učitelky dohlížejí zejména na to, aby děti nepoužívaly klacky, kameny nebo hračky proti jinému dítěti nebo
proti jiné osobě, aby se nepohybovaly v nebezpečné blízkosti prvků, které jsou v pohybu, aby se při jízdě na
koloběžkách, tříkolkách, odstrkovadlech a jízdních kolech nestrkaly a do sebe nenarážely, aby při jízdě na kole
používaly ochranné přilby, popř. jiné ochranné prostředky apod.
Při velkém horku spojeném se silným slunečním svitem musí mít děti na hlavách pokrývky a musí mít zajištěn
dostatečný příjem tekutin; učitelky preferují pobyt dětí ve stínu.
Článek 5
Zhodnocení rizik

1.

Technická rizika – špatný technický stav zařízení nebo povrchu plochy bývají nejčastějším zdrojem úrazu.
Eliminace zajistí: důsledné provádění kontrol zařízení a ploch, odstraňování závad, pravidelná údržba.

2.

Lidský činitel – přecenění svých schopností, nedodržování pravidel. Eliminace: provádět důsledný dozor nad
dětmi, dbát na správné oblečení a obutí dětí.

Ve Vodňanech dne 1. září 2015
………………………………………….
Bc. Dagmar Sladká
ředitelka Mateřské školy "SLUNÍČKO" Vodňany s.r.o.
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