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A. venkovní vybavení
K pohybovým aktivitám dětí slouží společná školní zahrada s odpočinkovými, herními,
tvořivými a setkávacími zónami. Činnosti a aktivity, probíhající na školní zahradě, jsou
rozvrhem hodin ZŠ upraveny tak, aby nedocházelo ke křížení či narušování činností a aktivit
s mateřskou školou.
Mateřská škola využívá:
- 2 palisádová pískoviště
- terénní nerovnosti
- školní hřiště (sportovní arénu)
- kamenné hradiště
- zpevněnou plochu školního dvora
- zahradní nábytek – přenosný (v zimních měsících uschován pod přístřeškem)
- malovací kameny
- skákacího panáka
- hrazdy
- cvičný záhon
- houpací můstek
- zahradní altán
- stromový domeček se skluzavkou
- amfiteátr (společenské a kulturní akce)
B. Provoz a údržba
Zodpovědná osoba: Marie Antalová
1. Denní úklid (v aktivním období březen – listopad)
- zahrada je přístupná denně v souladu s provozní dobou MŠ (6.15 – 16.00 hodin)
- pro sběr odpadků jsou na zahradě umístěny 2 sběrné nádoby – pravidelně vyprazdňuje
školnice a 1 nádoba na směsný komunální odpad na školním dvoře
- provádí pravidelnou vizuální kontrolu technického stavu herních prvků a mobiliáře
v součinnosti s učitelkami MŠ
- pečuje o pískoviště
- pečuje o přístupové plochy, chodníky
2. Průběžná péče o herní prvky
- odstraňuje nebo zabezpečuje odstraňování závad, závady většího rozsahu hlásí řediteli
školy, v součinnosti s ním se podílí na jejich odstranění

-

školnice udržuje v čistotě zpevněné plochy, chodníky (v součinnosti se základní
školou – na údržbě zahrady se podílí děti ZŠ v rámci vyučovací oblasti praktické
činnosti a přírodovědy)
v zimních měsících provádí školnice čištění přístupových komunikací od sněhu či
zledovatělých ploch, pracovní nářadí je uloženo v hospodářské budově – domeček- na
školním dvoře.

3. Péče o zeleň
- kropení zahrady v případě potřeby (velká sucha v letních měsících)
- sečení a úklid trávy a zahradního odpadu – ve vegetačním období 1x týdně – 1x za 10
dní
- ořez stromů, větví, ostatní drobné prořezy keřů a dřevin dle potřeby zajišťuje
v součinnosti s ředitelem školy
- hrabání a úklid listí zajišťuje v součinnosti se základní školou
4. údržba pískoviště
- písek se mění, starý se vyváží (hlavní prázdniny, písek kopaný, hrubosti 0,4), nebo
probíhá desinfekce nezávadným roztokem
- pískoviště je školnicí i učitelkami kontrolováno (palisádová obruba a pokrytí
plachtami)
- 2 x ročně provádí školnice přerytí písku
- v letních měsících probíhá kropení
5. roční revize
-

kontrola dle ČSN EN 1176 A1177
případná oprava, výměna či likvidace
provádí smluvní firma ROTN spol. s. r. o. a dodavatelské firmy zahradního nábytku a
instalovaných zahradních staveb: Prolex.

6. provoz sprchy
- děti se za příznivých podmínek mají možnost sprchovat na travnaté ploše jemným
rozptylovacím zařízením přístupným venkovním vodovodním kohoutem
- utírají se svým ručníkem za dohledu učitelek
- odpočívají ve stínu na dece
Pozn.: Hygienické požadavky jsou stanoveny v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl. Č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích ( § 33 a příloha č. 10).
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