
64. mateřská škola plzeň, pod Chlumem 3, příspěvková organizace 

 

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY 

 

 Venkovní hrací plocha je součástí mateřské školy, není veřejným prostranstvím a je určena 

pro děti přítomné v mateřské škole. 

 V době provozu mateřské školy vykonávají dozor nad dětmi při pobytu venku učitelky. 

 Při vyzvedávání dětí v poledne je nutno opustit zahradu MŠ co nejdříve vzhledem 

k odpočinku ostatních dětí (nejpozději do 12:45 hod.), odpoledne po převzetí dětí od učitelek rodiče 

s dětmi opustí prostor, který je určen dětem pobývajícím venku s učitelkami. 

 pro rodiče s dětmi je vyhrazen relaxační prostor mezi pavilony A a B s využitím posezení, 

kolotoče a houpaček za předpokladu šetrného a bezpečného využívání. Při jeho využití po předání 

dětí zákonným zástupcům, zodpovídají tito za bezpečnost dětí, provozovatel v tomto případě 

nezodpovídá za újmy na zdraví ani dětí, ani zákonných zástupců. 

 Do areálu bludiště a jezírka je vstup povolen pouze pod dozorem dospělých. 

 

 

1. Obecná ustanovení 

 
1.1. Provozní řád venkovní hrací plochy se řídí zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích a venkovních hracích 

ploch (§33 a příl. č. 10), prováděcí vyhláškou MZČR č. 108/2001 sb. v platném znění, kterou 

se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých 

školních zařízení a ČSN EN 1176, 1177, v platném znění, která stanovuje všeobecné 

požadavky na dětská hřiště a jejich vybavení. 

1.2. Vlastníkem venkovní hrací plochy, hřiště a pískovišť je zřizovatel Plzeň, statutární město a 

funkci zřizovatele vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4, která také určuje správce 

venkovní hrací plochy. 

1.3. Provozovatelem je 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace. 

1.4. V celém areálu je zákaz kouření, do areálu je zákaz vstupu cizím osobám a zákaz vstupu se 

zvířaty. 

1.5. Prostory venkovní hrací plochy jsou určeny pouze pro děti přítomné v 64. mateřské škole 

Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvkové organizaci. 

1.6. Venkovní hrací plochy nelze využívat jako toalety. 

 



2. Provoz venkovní hrací plochy 

- je určen pouze pro děti z mateřské školy, v době provozu mateřské školy tzn. ve všední dny kromě 

prázdnin od 6:00 – 16:00 hodin. 

2.1.  Údržba areálu 

• Správce zajišťuje – průřez dřevin, sleduje stav oplocení a údržbu přístupových cest, 

provedení odborné technické kontroly, výměnu nebo sanitaci písku 1x ročně. 

• Mateřská škola zajišťuje – pravidelné sekání a úklid trávy, výhrab listí, opravy, doplňování 

a výměnu sportovního zařízení, nářadí a náčiní. 

• Vizuální kontrolu prování učitelky vždy před použitím zahrady, úklid zahrady provádí 

školnice a uklízečky dle potřeby. 

• Zalévání trávníků a záhonů provádí školnice a uklízečky dle potřeby, případně učitelka 

s dětmi v rámci péče o rostliny. 

 

2.2. Údržba pískovišť 

• Výměna písku a sanitace písku 1x ročně 

• Zakrytí pískovišť. 

• Kropení pískovišť – dle potřeby. 

 

       2.3.  Vybavení 

• Pískoviště 

• Dětské prvky – dle ČSN EN -1176 – část 7 – požadavky na dětská hřiště a jejich vybavení 

– provozovatel bere v úvahu všechny požadavky a pokyny výrobců zařízení a nářadí. 

 

2.4.   Bezpečnost 

• V době provozu mateřské školy vykonávají dozor nad dětmi při pobytu na zahradě 

učitelky. 

• Při vyzvedávání dětí v poledne je nutno opustit zahradu MŠ co nejdříve vzhledem 

k odpočinku ostatních dětí, odpoledne po převzetí dětí od učitelek rodiče s dětmi opustí 

prostor, který je určen dětem pobývajícím venku s učitelkami. 

• Při využití zahradního náčiní po předání dětí zákonným zástupcům zodpovídají tito za 

bezpečnost dětí, provozovatel nezodpovídá v tomto případě za újmy na zdraví dětí. 

• Do areálu bludiště a jezírka je vstup povolen pod dozorem dospělých. 

 

 

Plzeň 01.08.2018        

 

Ing. Bc. Mariana Mužíková 

                ředitelka 64. MŠ 
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