
P R O V O Z N Í   Ř Á D    Š K O L N Í   Z A H R A D Y 

Venkovní vybavení 

   Pískoviště 2x 

   Průlezka malá 

   Průlezka Tunel  

                                           Průlezka Housenka 

   Trojhrazda 

   Skluzavka malá kovová  

                              Provazová stěna 

   Pružinové houpačka – kočka 

   Pružinová houpačka – pes 

   Pružinová houpačka – Motorka 

   Stojany k houpačkám a provazovému žebříku 

   Pevné  lavičky  –6 x a stolky 3 x 

                                           Přenosné lavičky  6x 

   Auto policie 

   Auto – hasiči 

   Altánek 

1. Zahrada 

Vybavení zahradními hračkami je pro děti ve věku od 3 do 6 let. Zahrada je uzavřená, učitelky 

mají přehled o hrajících si dětech na uvedené ploše. 

 

Před pobytem venku / dopoledne i odpoledne/ učitelky průběžně zkontrolují stav zařízení 

zahrady – úrazová prevence, stahují ochranou síť na pískovišti. 

V případě potřeby kropí pískoviště a hřiště. 

Na autech policie a hasičů je učitelkami prováděna vizuální kontrola dle Plánu kontroly a 

údržby.  

 

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

/hračky na pískoviště, míče, kočárky, koloběžky atd./ do kůlny a zametou lem pískoviště. 

Učitelky natáhnou ochranou síť na pískoviště a ukotví ji. 

Odpoledne po ukončení provozu MŠ zamyká kůlnu na hračky a zahradu učitelka, která ukončuje 

provoz. Uklízečka uzamkne vstup z budovy do zahrady, v případě nepřítomnosti uklízečky tak 

učiní učitelky ukončující provoz MŠ. 



 

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a podle toho organizují činnosti tak, aby i 

preventivně předcházely úrazům. / Provozní řád pro zaměstnance škol/ 

 

 

Bezpečnostní zásady: 

Pískoviště -  nedržet nářadí ve vzpažení a následné kopnutí do písku, neházet písek proti 

ostatním, neprášit 

Průlezka malá – pouze 2 děti 

Průlezka Tunel – procházet se skloněnou hlavou, přelézat po tyčkách, správně se držet 

Skluzavka malá kovová  – chodit jen po schůdkách, sjezd v sedu 

Provazová stěna – dvě děti, rukama se pevně držet, neskákat na síť 

Pružinové houpačky – jedno dítě, pečlivě se držet, nezaklánět hlavu 

Stojany k houpačkám s provazovým žebříkem – jedno dítě 

Stojany k houpačkám s houpačkou – jedno dítě, nevstupovat do dráhy houpajícímu se dítěti 

Pevné  a přenosné lavičky- jen k sezení, nepřeskakovat, nestoupat na ně 

Auto – policie- opatrně nastupovat do předního z boku, do zadního prostoru ze zadní otevřené 

části,  posadit se, nevyklánět se, opatrně slézt dolů na stejných místech jako při nástupu 

Auto – hasiči – stejně jako u auta policie 

Housenka MIDI – opatrně prolézat v pevné i síťové části, nevylézat z vnější strany na tuto 

prolézačku 

Altánek – 6 -8 dětí, pro klidnou hru 

  

Vybavení zahrady využívají děti mateřské školy ve věku od 3 do 6 let, pod dohledem 

učitelek. V okamžiku, kdy si děti převezmou rodiče, popř. jiný zákonný zástupce, 

zodpovídají za jejich bezpečnost oni. 

 

Je zakázáno:  

- na zahradu vodit zvířata 

- užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození. 

 

Zpracovala: Marta Volfová, 

Aktualizace tohoto řádu byla provedena k 1.9.2017  


