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1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MNÍŠEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES
LIBEREC, OLDŘICHOVSKÁ 198, MNÍŠEK, 463 31 CHRASTAVA

Adresa hrací plochy: Ke hřišti 309, Mníšek, 463 31, Chrastava
IČ: 72742399
2. POPIS VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY
Venkovní hrací plocha je součástí školského subjektu v oplocené části pozemku. Jednotlivé
prvky využívají v rámci svých činností výhradně děti, případně žáci mladšího školního věku
výše uvedeného subjektu. Zahrada není otevřena pro veřejnost. Všichni uživatelé jsou povinni
dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. Bude-li povolen vstup cizím osobám na hrací
plochu, jsou tito povinni se řídit zveřejněným Provozním řádem venkovních hracích ploch.










3. PROVOZNÍ POKYNY A PROVOZNÍ DOBA
Hrací plocha je přístupna výhradně dětem nebo žákům školského subjektu za doprovodu
učitelek mateřské školy či pracovníků ZŠ. Hrací plocha není volně přístupná a jakékoli
vniknutí a pobyt na něm bez příslušného souhlasu, se považuje za neoprávněný vstup
na cizí pozemek.
Pokud bude zřizovatelem nebo ředitelkou subjektu rozhodnuto o přístupu cizích osob,
budou tito seznámeni se zveřejněným Provozním řádem.
Za zajištění bezpečnosti dětí v době provozu odpovídá učitelka mateřské školy
doprovázející děti nebo zaměstnanec ZŠ doprovázející žáky.
Využití hrací plochy není dovoleno bez zajištění dohledu nad osobami, které nejsou
právně odpovědné (pedagogický dohled může vykonávat mimo učitelky mateřské školy
i osoba, která je v pracovněprávním vztahu k subjektu a současně byla prokazatelně
seznámena se způsobem tohoto dohledu)
Zahrada je využívána po dobu celého roku s rozdělením na letní a zimní provoz. Po dobu
zimního provozu (listopad – březen) je nutno dodržovat teplotní limity, které jsou
stanoveny pro zimní období.
Před zahájením pobytu je nutno provést základní úkony, kterými jsou:
 pravidelný denní úklid, který mimo jiné zahrnuje: úklid odpadků z plochy zahrady
a jejich odstranění do určených nádob
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 pravidelnou denní vizuální kontrolu technického stavu herních prvků vč. průběžné
péče, vč. zápisu do deníku oprav
 fyzickou kontrolu uzavření vstupních branek a dalších možných vstupů do prostor
hrací plochy, které by mohly být využity k samovolnému opuštění prostoru
 odstranění zjištěných závad a není–li to možné učinit všechny nutné kroky k tomu, aby
byl na poškozené prvky nebo místa zahrady vstup dětí zamezen
 provádět pravidelnou údržbu, o prováděných opravách, údržbě a technických
prohlídkách vede provozovatel prokazatelnou dokumentaci – „Deník oprav“
4. VYBAVENÍ VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY
V rámci vybavení hracími prvky jsou v prostoru hrací plochy osazeny:
 Houpačky vahadlové – houpačka je určena maximálně pro jedno dítě na jedné straně,
při houpání je hlavním rizikem, možnost vložení nohy pod dosedající část houpačky
nebo nadměrné odražení se dítěte na jedné straně a nebezpečí pádu druhého dítěte, při
houpání na závěsné houpačce je vždy u dítěte přítomna učitelka mateřské školy.
 Skluzavka a prolézací paraván – jsou určeny jako všechny ostatní prvky dětem
předškolního věku, eventuelně pro děti mladšího školního věku. Při použití je vždy
nutno dbát na bezpečnost, kdy je zejména rizikem lezení dětí proti směru skluzu na
skluzavce, lezení jinou než klasickou cestou (po konstrukci) apod.
 Lanové centrum na stávajících stromech – zde je vždy přítomna učitelka mateřské
školy, která dává dětem dopomoc při zdolávání překážek.
 Tampová houpačka – sedací plocha ze čtyřhranného pleteného lana, počet dětí, které
se mohou na houpačce houpat – 4 děti, dozor učitelka mateřské školy
 Prvky instalované na zahradě musí splňovat požadavky dané řadou EN 1176.
 Vzhledem k možnému nebezpečí úrazu je nutná přítomnost pedagogického
zaměstnance za účelem dohledu nad bezpečností dětí tam, kde je dle aktuální situace
nejvyšší míra rizika.
 Pískoviště – pískoviště je určeno ke hře více dětí
5. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA HRACÍ PLOCHY
Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný
ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad
hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Plocha pískoviště musí být
zajištěna tak, aby nedocházelo ke znečištění exkrementy zvířat apod. Pískoviště musí být
kryto v době mimo provoz tak, aby bylo tomuto zabráněno – rozbor písku přiložen.
6. PODMÍNKY
V souladu s ustanovením § 13, odst. 2 zákona 258/2000 Sb. v platném znění musí být plocha
pískoviště zajištěna tak, aby nedošlo k jeho znečištění a tedy před zahájením aktivit (před
příchodem dětí) bude plachta (popřípadě jiný kryt) odstraněna. Při odstraňování plachty či
jiného krytu, je nutno dbát aby případné nečistoty nenapadaly do prostoru pískoviště. Vlastní
kryt je uložen mimo prostor určený pro děti.
Učitelka popř. jiný pracovník provede vizuální kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází
předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit


Pokud je v pískovišti nalezen nepatřičný předmět, zajistí dospělá osoba jeho odstranění.
Pokud se jedná o např. injekční stříkačku, jehlu, zvířecí výkal apod., provede se toto
odstranění tak, že je lopatkou tento předmět nabrán a uložen do igelitového sáčku a uložen
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do prostoru k tomu určenému. Dále je nutno provést vizuální kontrolu i přilehlých
travnatých ploch. Při případném poranění je nutno neprodleně poskytnout první pomoc a
zajistit ošetření lékařem.
Dále je provedena vizuální kontrola vlastního technického stavu hracích prvků a hrací
plochy. Pokud je vše v pořádku, jsou děti po poučení vpuštěny. Případné nedostatky jsou
nahlášeny příslušnému pracovníkovi, který zajišťuje údržbu.
Pokud dojde např. k znečištění pískoviště hrajícím se dítětem, je nutno znečištěný písek
lopatkou vyjmout a vyhozen.
Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště, zda – li
v něm nezůstaly například hračky, lopatky apod. a je opětovně provedeno zakrytí
pískoviště plachtou či jiným vhodným krytem.
Pískoviště bude pravidelně prohrabáváno, aby bylo zajištěno promíchání jednotlivých
vrstev písku a to cca 1 x měsíčně (o tomto bude proveden záznam).
Pískoviště bude před zakrytím na zimní období vyčištěno do např. napadaného listí apod.
Kryt by měl zajistit tzv. dýchání pískoviště a nemělo by se jednat o neprodyšné uzavření.

7. KONTROLY
Provozovatel zajistí, aby stav písku určeného ke hrám dětí odpovídal hygienickým
limitům. Za tímto účelem jsou prováděny rozbory akreditovaným subjektem.
 Doklad o provedení rozboru (§ 40, vyhl. 238/2011 Sb.) je nedílnou součástí dokumentace.
Limity musí odpovídat požadavkům příloze č. 14, tabulka 2 vyhl. 238/2011 Sb.
 Kontroly stavu písku v pískovišti se provádí zpravidla v cyklu 1 x za 2 roky a to před
zahájením využívání pískovišť nebo pokud stav pískoviště avizuje nezpůsobilost.


8. POVINNOSTI UŽIVATELE
 Uživatelům je zakázáno používat zařízení hracích prvků k jiným účelům, než pro které
bylo zřízeno. Pedagogický dohled nad dětmi a žáky je povinen před zahájením
sportovních aktivit provést vizuální kontrolu vybavení a uzavření možných východů
z prostoru hrací plochy
 V případě zjištění závady na zařízení hrací plochy je osoba, která tuto skutečnost zjistí,
povinna bezodkladně ohlásit odpovědné osobě.
 V případě úrazu v době provozu školy zajistí ošetření pedagogický pracovník včetně
uvedení všech údajů, které požaduje vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb.
 Uživatelé nesmí vnášet do prostoru dětského hřiště alkoholické a jiné návykové či
omamné látky, v prostoru hrací plochy je ve smyslu § 8, zákona 379/2005 Sb. v platném
znění zákaz kouření
 Pro případ nouze prosím volejte
 112 (IZS)
 150 (hasiči)
 155 (lékařská služba)
 158 Policie ČR)
9. POVINNOSTI PROVOZOVATELE
Provozovatel Hracích prvků je povinen zajistit pravidelnou údržbu a kontrolu v souladu
s požadavkem právních, technických a ostatních předpisů, zejména návodu a pokynu k údržbě
výrobce nebo dodavatele a EN 1176 – 7.
 Vizuální kontrola stavu – každý den nebo před použitím, v případě zjištění závady
označit hrací prvek tabulkou zákaz používání a zajistit odstranění závady. Vizuální
kontrola se zaměřuje zejména na pevnost a stav všech prvků. Kontrola povrchu – provést
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kontrolu povrchu, zejména zda se nenachází na hrací ploše hřiště předměty, které by
mohly ohrozit zdraví uživatele Údržba povrchu (dopadové plochy) – dle pokynů výrobce
nebo dodavatele, který je uveden v průvodní dokumentaci
Provozní kontrola – se provádí před zahájením sezóny a dále v cyklu 1 x za 3 měsíce,
kontrola se zaměří především na:
 stabilitu zařízení
 jeho technický stav
 stav spojovacích prvků apod.
o Provozní kontrolu provádí provozovatel a vede o tom dokumentaci.
o Součástí provozní kontroly je prováděno případné dotažení spojovacích (prvků jako
jsou šrouby, vruty apod.)
 Hlavní kontrola – hlavní kontrola se provádí v cyklu 1 x ročně a je oprávněna ji provést
výhradně k tomu odborně způsobilá osoba s příslušnou certifikací.


Prováděním vizuální kontroly jsou pověřeni všichni zaměstnanci Mateřské školy, které
provádí dohled nad dětmi v průběhu jejich pobytu na zahradě MŠ, provozní kontrolu provádí
provozní zaměstnanec Mateřské školy (školník). S tímto Provozním řádem budou seznámeny
všechny osoby, kterých se tento Provozní řád může týkat.

Tento Provozní řád venkovních hracích ploch je platný od 14. 8. 2018 a ruší se Provozní řád
venkovních hracích ploch ze dne 1. 9. 2015 s č. j. PŘVHP/01/2015.

V Mníšku 13. 8. 2018

Pacltová Stiborová Zdeňka
zástupkyně ředitelky pro MŠ

