Provozní řád dětského hřiště (školní zahrady)
Provozovatel: Mateřská škola Opatovice n/L, okres Pardubice
Upozornění pro rodiče a veřejnost:
Zahrada je využívána pouze dětmi, které navštěvují mateřskou školu,
a to pod dohledem učitelek.
Při mimořádných akcích, kdy je hřiště zpřístupněno pro veřejnost, smí z důvodu
bezpečnosti dítě využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem
doprovázející dospělé osoby.
Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 let do 14 let (max. do 50 kg váhy). Děti
mladší nebo starší (těžší) nesmějí jednotlivé dětské prvky využívat.
Vstup na školní hřiště není dovolen, pokud je zařízení kluzké a jeho povrch
vlhký, namrzlý, případně na něm zjistíte závadu.

Provozní doba:
Od září do června, o letních prázdninách Po – Pá od 6:00 do 16:15 hodin,
případně po dobu trvání mimořádné akce pro veřejnost.

1. Upozornění pro rodiče a návštěvníky
 Zákaz vstupu rodičů a dětí na školní hřiště (zahradu) bez souhlasu
ředitelky MŠ v době, kdy není zahrada využívána dětmi pod dohledem
učitelek.
 Zákonní zástupci i děti udržují čistotu a pořádek, odpadky odhazují
do odpadkových košů. Nepoškozují zahradní vybavení.
 Po vyzvednutí dítěte opustí rodiče i s dítětem školní zahradu,
a to z provozních a bezpečnostních důvodů.






Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostoru školního hřiště
Zákaz vstupu se zvířaty.
Zákaz kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.
Do prostoru hřiště je zakázáno přinášet skleněné a ostré předměty
a zbraně.
 Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolách, kolečkových bruslích,
skateboardu.
 Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.

2. Denní úklid venkovní hrací plochy
 Každodenní otvírání a zavírání hřiště
 Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků
a mobiliáře
 Úklid – hračky, přehrabání pískoviště, překrytí plachtou
 Úklid odpadků z plochy hřiště
 Vysypání odpadkových košů

3. Průběžná péče o herní mobiliář
 Okamžité odstranění vizuálních nebo nahlášených závad

4. Péče o zeleň – smluvně se zřizovatelem
 Sekání a úklid trávy
 Hrabání a úklid listí
 Prořezy keřů a dřevin
 Zavlažování dle potřeby







Údržba pískoviště
Kontrola stavu pískoviště – obruby
Denní přehrabání pískoviště
Dle potřeby kropení pískoviště
2× ročně přeházení písku v pískovišti
Dle potřeby výměna písku

5. Denní kontrola a úklid venkovních WC a umýváren
 Kontrola čistoty WC a umývadel, ručníků
 Výměna ručníků 2× týdně, případně dle potřeby, průběžné doplňování
toaletními potřebami – mýdlo, toaletní papír

6. Roční revize herních prvků
 Kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177
 Případná oprava
 Likvidace – výměna za nový

Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád hřiště.

Nové herní prvky dětského hřiště dodala a nainstalovala firma
Hřiště pod Květinou s.r.o., Písek
www.hristepodkvetinou.cz

Původní herní prvky dětského hřiště dodaly a nainstalovala firma Tomovy parky
s.r.o., Karlovice – Radvánovice
www.tomovyparky.cz
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Zpracovala:Jiřina Horáčková, ředitelka MŠ

Opatovice nad Labem dne 10. 11. 2015

