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17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4, příspěvková organizace 

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY 
Vypracovala ředitelka školy: Mgr. Kateřina Matoušíková 

Projednala provozní rada: 30.1.2019 

Řád nabývá účinnost dne: 1.2.2019 

Sídlo školy: Čapkovo nám. 4, 326 00 Plzeň 

IČO: 70940631 

Zápis do obchodního rejstříku: 17.11.2004 

Spisová značka: Pr 603 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Zápis školy do rejstříku škol: 1.1.2005 

Stanovená kapacita školy: 109 dětí 

Provozní doba školní zahrady: celoročně od 6,00 – 16,30 hod 

Změny v Provozním řádu školní zahrady jsou prováděny formou aktualizací 
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Provozní řád venkovní hrací plochy určuje podmínky provozu zařízení venkovních hracích 
ploch, včetně podmínek zajištění údržby, úklidu a zabezpečení kontroly všech zařízení z 
hlediska bezpečnosti dodržování hygienických předpisů. 
 
Vybavení používají děti všech 4 tříd.  Venkovní hrací plocha je oplocená, uzavřená a je 
přehled o všech hrajících si dětech. Vstupní branka je zabezpečena proti útěku dětí. První 
pedagog na venkovní hrací ploše provede kontrolu zahrady. 

   
1. Obecná ustanovení   

a. Vlastníkem venkovní hrací plochy, hřišť a pískovišť je zřizovatel mateřské školy: 
Plzeň, statutární město a funkci zřizovatele vykonává Rada městského obvodu 
Plzeň 2   

b. provozovatelem je 17. mateřské škola Plzeň, Čapkovo nám. 4, příspěvková 
organizace   

c. Do areálu je zákaz vstupu cizím osobám, zákaz vstupu se zvířaty   
d. Prostory venkovní hrací plochy nelze využívat jako toalety a platí zde zákaz 

kouření i elektronických cigaret  
 

 
Denní úklid venkovní hrací plochy: zodpovídá školnice 

a. každodenní otevírání a zavírání  
b. úklid odpadků  
c. pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře 

 
 
Průběžná péče o herní prvky a mobiliář: zodpovídá školnice, učitelky 

a. okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad 
b. odstranění zjištěných nedostatků 

 
 
Péče o zeleň: určená firma, školnice 

a. sekání a úklid trávy 
b. hrabání a úklid listí – určená firma, školnice 
c. drobné prořezy keřů a dřevin 

 
Údržba pískoviště: zodpovídá školnice, učitelky 

a. kontrola stavu obrub pískoviště 
b. průběžné přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot, případně stříkaček) 
c. zakrývání pískoviště vhodným vzdušným materiálem 
d. 1 x za 2 roky výměna písku firmou s dodáním protokolu o nezávadnosti písku, 

použít písek kopaný hrubosti 0,4 
e. 1x ročně překopání, prolití   

 
Roční revize herních prvků: 1x ročně firma A-Z SPORTSERVIS 

a. kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 - požadavky na dětské hřiště a jejich vybavení: 
provozovatel bere v úvahu všechny požadavky a pokyny výrobců zařízení a nářadí 
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a. případná oprava 
b. likvidace-výměna za nový 

 

 
2. Provozní řád venkovních hracích ploch   

a. Za provoz, kontrolu a údržbu zařízení zodpovídá školnice  
b. Venkovní hrací plochy v odpoledních hodinách slouží dětem, které pobývají v MŠ       

(tj. děti, které si dosud nevyzvedli zákonní zástupci). Důvod: nutné pro zajištění 
bezpečnosti svěřených dětí   

c. Po předání dítěte rodičům, zodpovídají zákonní zástupci za bezpečnost svých dětí 
při využití venkovních hracích ploch a prvků. Provozovatel ani pedagogové 
nezodpovídají v tomto případě za újmy na zdraví dětí 

 
Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) školnice zkontroluje stav venkovní hrací 
plchy, sundá ochranné plachty pískovišť. V případě potřeby kropí zahradu + ostatní 
plochu v dostatečném předstihu, než půjdou děti ven.  
Učitelky průběžně kontrolují stav vybavení - úrazová prevence. 
Školnice denně kontroluje celkovou plochu a stav domečků, dle potřeby uklidí, zamete, 
kropí a odpadky odnáší do popelnice. Před ukončením pobytu na venkovní hrací ploše je 
povinnost dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení do domečků a zamknout je.  
Učitelky zametou dřevěné obklady pískovišť, natáhnou ochranné plachty a ukotví je. 
Venkovní hrací plochu uzamykají učitelky nejpozději v 16,20 hodin. 
  
 
3. Hrací prvky  
Roční revize se provádí dle ČSN EN -1176 a 1177 - požadavky na dětské hřiště a jejich 
vybavení: provozovatel bere v úvahu všechny požadavky a pokyny výrobců zařízení a 
nářadí.  
Revizi provádí firma A-Z SPORTSERVIS, navrhuje opravy a případnou likvidaci hracích 
prvků. 
 
 
 
Vybavení:  

a. Průlezka se 2 skluzavkami - použití: na skluzavkách sjezd pouze v sedu, zákaz 
vybíhání dětí po skluzavkách nahoru   

b. Domek dřevěný 2x na ukládání hraček, koloběžek, zahradního náčiní  
c. Prolézací housenka - 1x  
d. Pohyblivý chodník - 1x   
e. Terénní kopec se skluzavkou  
f. Prvky na pružinách - použití: 1-2 sedící děti, Další děti nesmí stát za houpajícím se 

prvkem!  
g. Dřevěný vláček  
h. Plastový prolézací vláček  
i. Pískoviště – 3x 
j. Vahadlové houpačky – 2 kusy. Použití: dvě děti sedící 
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k. Zastřešený altán 
l. Lavičky – 3 kusy 
m. Dřevěný stůl s lavicemi 

  
  
Ostatní plochy   
jsou určeny pro jízdu na koloběžkách, spontánní pohybové hry dětí   
 
 
Správce zajišťuje v areálu   

a. pravidelné sekání trávy a úklid trávy  
b. hrabání listí a úklid listí   
c. průřez keřů a dřevin   
d. sleduje stav oplocení a údržbu přístupových cest   

 
 
Provozovatel (mateřská škola)  zajišťuje   

a. 1 x za rok revizi TV nářadí a zařízení venkovních hracích ploch - zajišťuje odborná 
firma A-Z SPORTSERVIS 

b. výměnu písku nebo sanitaci písku 1x za 2 roky - zajišťuje ředitelka školy   
c. denně vizuální kontrolu technického stavu herních prvků - zodpovědné učitelky   
d. dle potřeby úklid - provádí školnice: zamést, pokropit, hrabat, úklid plodů 
e. pískoviště a prostor pod skluzavkami, houpačkami dle potřeby prohrabávat — 

zajišťuje školnice   
f. Zamykání venkovní hrací plochy po skončení provozu MŠ - zodpovídají učitelky   

 
 
4. Bezpečnostní pokyny při pobytu na venkovních hracích plochách — poučení   

a. Před každým vstupem provedou učitelky kontrolu herních prvků a stav obrub 
pískoviště.   

b. V případě zjištění závad nahlásit školnici, ta provede písemný zápis do Sešitu 
závad a zajistí, aby poškozené vybavení nebylo používáno do doby odstranění 
závady 

c. 1 x měsíčně se provede důslednější kontrola herních prvků, zápis o výsledcích 
kontroly se zapíše do provozního deníku - provádí školnice   

d. Při hrách a pohybových činnostech musí děti respektovat dohodnuté pravidla 
chování na zahradě a pokyny pedagoga   

e. Bezpečně se pohybovat na hracích prvcích, určené k prolézání, seskokům, šplhání 
aj. sportovním aktivitám   

f. Pedagogický personál dohlíží na to, aby se děti nestrkaly, používaly zařízení pouze 
k účelu, ke kterému je určeno   

g. Děti nesmí používat klacky, kameny, hračky proti druhému dítěti   
h. Děti nesmí dávat do úst písek, neolizovat si ruce  
i. Dbát na bezpečnost dětí u prvků na pružinách. Při jejich pohybu: nechodit blízko, 

nestát za nimi  
j. Nevstupovat na skluzavku zespoda, nejezdit po břiše   
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k. Při jízdě na koloběžkách, tříkolkách, odstrkovadlech, jízdních kolech musí děti 
dbát pokynů učitelky, nestrkat se, nejezdit v protisměru,  na kolech musí 
používat ochranné přilby  

l. Děti musí mít pokrývku hlavy v letním období   
m. Zajistit pitný režim   
n. 1x za měsíc (déle podle potřeby) je prováděna sanitace venkovních prvků 

mýdlovou vodou s důkladným opláchnutím - zodpovídá: školnice  
o. Kontrola stavu čistoty herních prvků a mobiliáře - 1 x měsíčně provádí školnice 
p. 1x ročně umytí všech prvků vysokotlakým čističem  

 
5. Zhodnocení rizik při provozu   

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

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

 
6. Povinnosti rodičů 

a. zákaz vstupu se zvířaty 
b. zákaz konzumace alkoholu a omamných látek 
c. udržovat čistotu a pořádek 
d. nepoškozovat vybavení venkovní hrací plochy 
e. po vyzvednutí dítěte opustit venkovní hrací plochu, a to z provozních, 

hygienických a bezpečnostních důvodů 
 


