
  

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Malšova Lhota, Lhotecká 39,  

500 09 Hradec Králové 

Provozní řád zahrady školy  

1. Obecná ustanovení 

Každý, kdo vstupuje do areálu školy, je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo 

k úrazu a je povinen dodržovat tento provozní řád. Dále je povinen udržovat čistotu a pořádek, 

neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit vybavení školy. V celém areálu školy platí přísný zákaz 

kouření vč. elektronických cigaret, konzumace alkoholu, užívání omamných látek, zákaz vstupu 

s otevřeným ohněm a zákaz vstupu se zvířaty. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a žáků jsou 

zahrada a herní prvky určeny pouze pro děti a žáky navštěvující mateřskou školu a školní 

družinu.  

 

2. Provozní doba 

po dobu provozu školy dle počasí: pondělí - pátek 6:30 – 16:30 hodin. 

 
3. Povrch 

Povrchy zahrady: pevná plocha, tráva. 

 

4. Venkovní vybavení – herní prvky 

Pískoviště 1 x 

Dřevěný domek 2x 

Cvičné branky 2 x 

Pružinová houpačka 3x 

Dvě věže s plošinou + skluzavka, šikmá plošina s lanem, lezecí stěna, 2 x hrazdička a kreslící tabule 

Šplhací sestava 

 

Pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké, jeho povrch namrzlý nebo je na něm zjištěna 

závada, je zakázáno jej používat. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na 

teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku; dohlížející učitelka je povinna teplotu zařízení předem 

překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat. 

 

 

5. Další venkovní vybavení 

Kreslící tabule – na zdi  2x 

 

Košíková cvičná na zdi 2 x 

 

Dětské mlhoviště je napojeno na veřejný vodovodní řád. 

 

6. Denní úklid 

Denní úklid je prováděn po ukončení volných činností na zahradě /úklid hraček, úklid pískoviště, 

zakrytí pískoviště plachtou/. Za úklid zodpovídá pedagogický pracovník. Úklid povrchů /zametání/ 

provádí podle potřeby uklízečka min. 1x týdně. 

 

7. Průběžná péče o herní prvky 

Průběžnou péčí o herní prvky zajišťují zaměstnanci školy při pobytu venku, kontrolují stav hraček 

a nářadí určeného ke hrám, opotřebované hračky průběžně vyřazují. Je prováděna každodenní vizuální 

kontrola stavu technického vybavení a mobiliáře, v případě potřeby je zajištěno okamžité odstranění 

zjištěných nebo nahlášených závad. Nátěry dřevěných prvků jsou prováděny dle potřeby. 

 

 

 



  

8. Roční odborná kontrola herních prvků dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 

Odborná kontrola herních prvků je prováděna odbornou firmou jednou ročně. Protokol o odborné 

kontrole je založen v dokumentaci školy. 

 

 

9. Péče o zeleň 

Sekání trávy, péči o zeleň, zalévání, ohrabání a úklid listí provádí externí firma dle potřeby. 

 

10. Údržba pískoviště 

Výměna písku se provádí jednou za dva roky či podle potřeby.  Pískoviště je použití přehrabáno a 

zakryto plachtou. Dvakrát ročně je písek překopáván – přehazuje se.  V letním suchém období se písek 

kropí. Pravidelně je kontrolován stav obruby pískoviště.  

 
Důležitá telefonní čísla k přivolání pomoci: 

 

Tísňová linka   112 
  

Hasičský záchranný sbor 150   

Policie ČR   158   

Zdravotnická záchranná služba 155   
 

 

Zodpovědný zaměstnanec za úklid, údržbu a kontrolu zahrady: domovník dle pokynů ředitelky, větší 

rozsah prací provádí externí fima – Technické služby. 

 

 

                                                                                               Schválila: 

                                                                                                                  Mgr. Iva Trojnová 

                                                                                                                       ředitelka školy 

 

 

V Hradci Králové dne 19. 8. 2021 

     


