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Provozní řád školní zahrady 
 

 

Úvod: 

 

Hygienické požadavky jsou stanoveny §13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MZ ČR č. 135/2004 

Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku 

v pískovištích venkovních hracích ploch ( § 33 a příloha č. 10 ) a prováděcí vyhláškou MZ č. 

410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

 

Povrch:  

 travnatý povrch - v okolí dětských atrakcí a pro míčové hry, pohybové hry, námětové 

hry dětí 

 dlaždicový povrch - cesta kolem budovy, u domečku na ukládání pomůcek - jízdu na 

tříkolkách, kolech a koloběžkách. 

 Plocha je určena i ke kreslení křídami a hraní hokeje, je nutno volit vždy jen jednu 

možnost buď kreslení, hokej, nebo jízdu na koloběžkách 

 

1. V době provozu ZŠ a MŠ je zahrada určena pro děti a žáky MŠ a ZŠ. Vstup cizích 

osob na pozemek v době provozu školy není povolen. 

2. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a podle toho organizují 

činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům. 

3. Vhodně volí prostory pro jednotlivé skupinky dětí podle toho jaké druhy her si zvolily. 

Dbají, aby děti neodkládaly koloběžky, kola a jiné předměty v ochranném pásmu 

průlezek a houpaček 

4. Před pobytem na zahradě dopoledne i odpoledne učitelka průběžně zkontroluje stav 

vybavení – úrazová prevence. 

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

do domečku a zamknout jej. Učitelka zamete dřevěné obklady pískoviště a stáhne 

ochrannou plachtu na pískoviště, kterou ukotví. 

6. Úklid odpadků z plochy zahrady, zakrytí pískoviště ochrannou plachtou a vizuální 

kontrolu technického stavu herních prvků, oplocení atd. provádí školnice, která také 

provádí odstranění jednoduchých závad a hrabání listí. 



7. Údržba pískoviště je prováděna v souladu s platnou právní normou takto: 

Kontrola stavu obrub pískoviště, přehrabání, odstranění hrubých nečistot, 

2x ročně překopání a přeházení písku, lx ročně výměna písku. 

8. Revize zahradního vybavení se provádí 1 x ročně. 

9. Zahradu uzamyká po skončení provozu školnice ( v období od 1. 10. – 31. 3. ), 

v ostatním období pracovníci obecního úřadu. 

10. Rodiče s dětmi mohou zahradu využívat po 15 hod. Po příchodu rodiče a předání 

dítěte může rodič s dítětem zůstat odpoledne na zahradě, pokud zde neprobíhá výuka, 

či pokud zde nejsou děti a žáci MŠ a ŠD. Za bezpečnost dětí ručí v tomto případě 

rodiče. 

11. Všichni, kteří využívají areál školního hřiště mimo vyučování, jsou povinni 

respektovat tento provozní řád. 

 

 

Provozní doba a pravidla užívání školního hřiště veřejností:  

 

1. Pro veřejnost je hřiště přístupné po skončení školní výuky - od 15 hodin.  

2. V sobotu, v neděli a o prázdninách je školní hřiště přístupné ve stanovenou dobu.  

3. Školní hřiště je pro veřejnost přístupné pouze v době určené otevírací dobou.  

4. Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. ledna do 31.prosince. 

5. Vstup a využívání školního hřiště je na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost za    

odložené věci a případné úrazy.  

6. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčených bran 

je zakázáno.  

7. Při užívání školního hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit 

zařízení školního hřiště a dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.  

8. V prostorách školního hřiště je přísně zakázáno:  

- jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu 

- kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek 

- přemísťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa 

- vodění psů 

- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu  

9. Využití sportovního areálu školního hřiště je bezplatné. 

    10. Porušení těchto příkazů může být důvodem k vykázání z areálu školního hřiště.  

 

 

Období od 1. 4. do 30. 9. 

Všední dny:                        Soboty, neděle, svátky: 

od 15 – do 20 hodin    od 9 – do 20 hodin 

 

Letní prázdniny: 

od 9 – do 21 hodin 

 

Období od 1.10. do 31. 3.  

Všední dny:    Soboty, neděle, svátky: 

od 15 – 16,30 hodin    od 9 – 16,30 hodin  

 

 

V Křenovicích dne 31.8.2008                                   __________________________________ 

        Mgr. Veronika Gambová 
         ředitelka školy 


