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Mateřská škola, Praha S -Barrandov, Kurandové 669 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY 2021/2022 

Č. j. ŘMŠ 240/669/2021 

Spisový znak A1 

Skartační znak A10 

Vypracoval: Mgr. Aneta Drvotová, DiS. - ředitelka školy 

Schválil: Mgr. Aneta Drvotová, DiS. - ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2021 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021 

Změny: ruší směrnice  ŘMŠ: 266/550/2020 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Provozní řád zahrady mateřské školy je vypracován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 

„O ochraně veřejného zdraví" a pozdějších zákonů a podle vyhlášky č. 135/2004.  

Vlastníkem zahrady je MČ Praha 5, provozovatelem je mateřská škola Kurandové 669. 

Zahrada a její vybavení je určena pro děti navštěvující mateřskou školu Kurandové ve věku 

od 3 do7 let.  

Areál zahrady je otevřen v době provozu mateřské školy, tzn. denně od 6,30 do 17,00 hodin. 

Poté se areál uzavírá. Z důvodů bezpečnosti smí zahradní prvky zařízení MŠ využívat děti 

pouze pod dohledem dospělého člověka. 

 

Provozovatel může rozhodnout o dlouhodobém zákazu používání zahradních prvků v případě, 

že by toto vybavení ohrožovalo bezpečnost dětí. 

Vybavení zahrady, veškerá zeleň je majetkem MČ Praha 5, jeho úmyslné ničení je trestné.  

V případech, které nejsou specifikovány v provozním řádu, se postupuje v souladu  

s ČSN EN 1176-7 „Zařízení dětských hřišť", část 7(Pokyny pro zřizování , kontrolu, údržbu 

a provoz). 

 

2. VYBAVENÍ 

 

2x kryté pískoviště 

2x průlezka se skluzavkou - skluz pouze v  sedu  

1x skluzavka ve svahu - skluz pouze v sedu 

4x pružinová houpačka  

2x tyčový kolotoč 
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2x domeček se stolem a lavicí  

4x dřevěná bedna na hračky 

2x zahradní domek na ukládání koloběžek a odrážedla 

4x zahradní stolek s lavicí 

multifunkční plocha s povrchem SmartSoft- s barevným zvýrazněním fotbalového  

a dopravního hřiště - používání zejména pro míčové  hry a jízdu na koloběžkách  

a odrážedlech. Plocha není určena ke kreslení křídami, je nutné zabránit nanášení písku.  

2x lavička 

1x prolézačka housenka, 

4 x lavička okolo stromu  

2 x kreslící tabule  

1 x zvonkohra 

3 x týpí  

1 x palisáda  

1 x venkovní kuchyňka pro děti 

1 x hmatový chodníček do země 

2 x polytechnické stoly  

1 x hrabaliště 

      Polytechnické vany a stoly  

 

3. BEZPEČNOST  A KONTROLA 

 

Zahradní prvky jsou v souladu s ČSN EN 1176-7 „Zařízení dětských hřišť“ 

 

Za bezpečnost herních prvků nese zodpovědnost provozovatel. Za bezpečnost dětí v době, 

kdy převezme pedagogická pracovnice dítě od zákonného zástupce, při pobytu na zahradě 

a při využívání zařízení zahrady nesou zodpovědnost pedagogové a podle toho organizují 

činnost tak, aby i preventivně předcházely úrazům. 

Zákonný zástupce je povinen po převzetí dítěte od pedagoga okamžitě opustit školní 

zahradu. 
Školní zahrada je přístupná dětem mateřské školy pouze za přítomnosti pedagoga. 

 

Prostor školní zahrady je oddělen od vstupů do budovy postranními ploty, 

které jsou zabezpečeny čipy. Zákonní zástupci vstupují na školní zahradu 

pomocí čipů a dbají, aby branky vždy byly uzavřené. Nevpouštějí dovnitř cizí 

osoby. 

Vstup na školní zahradu cizím osobám je zakázán. 
 

 

Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní.  

Do areálu zahrady je zakázáno nosit skleněné, ostré předměty (lahve, injekční stříkačky, 

zbraně a jiné). 

Zákaz manipulace s otevřeným ohněm (vyjma akcí 

školy). Zákaz vjíždění na kole, mopedu. 

Zákaz volného pobíhání psů! 

Do prostoru zahrady smí vjíždět pouze vozidla zásobování, záchranné služby, údržby, 

hasičů, policie, odvozu sběru papíru, umělců kulturních akcí. 

Provozovatel  zabezpečuje provádění kontrol -revizí herních a sportovních výrobků: 
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a) revizním technikem s příslušnou certifikací - 1x ročně a vystavuje revizní protokol, 

b) provozní kontrolou, o které se vedou písemné záznamy pověřenou 

osobou (preventista BOZP) – čtvrtletně, 

c) běžnou vizuální kontrolou pověřenou osobou -tj. školnice, uklízečka,  a  t o  

denně.  

 

 

4. HYGIENA 

 

Zákaz konzumace alkoholu, drog, vstupu cizím osobám po provozní 

době!  

Zákaz kouření! 

Zákaz využívání zahrady jako 

toalety!  

Zákaz vodění a venčení p s ů !  

 

5. ČISTOTA A ÚDRŽBA 

 

Návštěvníci jsou povinní udržovat v areálu zahrady čistotu, neodhazovat odpadky  

(pouze do nádob k tomu určených). 

Sekání trávy probíhá v období (jaro –podzim, a to každé  

3 týdny – firmou  Nezhyba).  

Výměnu písku zabezpečuje dle potřeby ředitelka školy. 

Zimní údržbu vstupního prostoru zajišťuje pracovník se smlouvou na DPP.  

Jarní a podzimní údržbu zajišťuje pracovník školy se smlouvou na DPP.  

Na čistotu areálu dohlíží uklízečka, školnice. 

Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) školnice, uklízečka zkontroluje hřiště,  

v případě potřeby kropí pískoviště a ostatní plochy v dostatečném předstihu, než půjdou 

děti ven. 

Rovněž první učitelka průběžně zkontroluje stav vybavení - úrazová prevence  

a sroluje ochranou plachtu z pískoviště. 

Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení  

a uzamknout je. 

Učitelky zametou dřevěné obklady pískoviště a upevní ochranou plachtu na pískovišti.

Odpoledne po ukončení pobytu venku uzamyká branku a bránu uklízečka. 

 

 

Příloha č. 1 Pravidla zahrady  

Příloha č. 2 Rozpis tříd při využívání zahrady  

 

 

V Praze dne 1. 9. 2021   Mgr. Aneta Drvotová, DiS., ředitelka školy 
 

 


