
MŠ, Těchlovice  

Těchlovice 120, Lhota pod/Libčany, 503 27 

 
 

Provozní řád zahrady  

1. Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento provozní řád. 

 

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, konzumace alkoholu, užívání drog a zákaz vstupu s otevřeným ohněm. 

 

2. Správce zahrady 

Správcem zahrady je Mateřská škola Těchlovice, Lhota pod/Libčany. Za úklid a udržování zahrady 

zodpovídá školnice ve spolupráci se zřizovatelem školy Obce Těchlovice a pověřenými zaměstnanci 

obce (pan Strejcijus). 

Odpovědný pracovník: ředitelka školy Jindřiška Svatoňová 

 
3. Provozní doba 

po dobu provozu školy dle počasí: pondělí - pátek 6:30 – 16:00 hodin. 

 
4. Povrch 

Povrch zahrady je travnatý, podél budovy je zámková dlažba a dlaždice. 

 

5. Venkovní vybavení 

• 1x pískoviště 

• Altán 

• Skluzavka 

• Domeček kuchyňka  

• Závěsná houpačka 2 ks 

• Herní sestava – Věž 

• Kreslící tabule 

• Prolézačka – Pyramida 

• Basketbalový koš 

• Horolezecká stěna do svahu 

• Domeček U hajného 

• 2 plastové stoly na svačinu 

 

Herní prvky smí užívat děti navštěvující mateřskou školu ve věku od 3 do 7 let nebo do 50 kg. 

Učitelka, školní asistent, provozní i rodiče jsou povinni zajistit, aby herní prvky na zahradě určené 

dětem od tří let nepoužívaly děti mladší tří let. 

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

závada, je zakázáno jej používat. 

 

6. Denní úklid 

Před pobytem venku školnice zkontroluje celou plochu zahrady, v letním období kropí písek. 

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

zakrytí pískoviště plachtou). Za úklid zodpovídá učitelka, pomáhá školní asistent. 

 

 



7. Průběžná péče o herní prvky, zazimování 

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

nářadí, určeného ke hrám, opotřebované hračky průběžně vyřazují. Učitelka hlásí neprodleně změny 

ředitelce školy. Nátěry a údržby dřevěných prvků jsou prováděny dle potřeby obcí Těchlovice. 

Kontroly BOZ jsou prováděny soustavně v řádných termínech. 

Provozní zajišťuje zazimování zahradního nábytku za dopomoci ostatních zaměstnanců školy. 

Nábytek odnesou do sklepa MŠ, odstraní se skluzavka, která by mohla děti zranit při zimních 

sportech. 

 

8. Péče o zeleň 

Za péči o zeleň v mateřské škole zodpovídá zřizovatel Obec Těchlovice. Pan Strejcijus se stará o 

sekání trávy, o hrabání a úklid listí dle potřeby, pravidelné prořezy keřů a dřevin. Ošetření zahrady 

probíhá částečně za dopomoci všech zaměstnanců a rodičů /podzim, jaro/.  

 

9. Údržba pískoviště 

Pískoviště slouží pouze ke hrám dětí. Obměna písku je prováděna dle potřeby, používá se písek 

kopaný o hrubosti 0,47. Pískoviště je denně po ukončení provozu na zahradě zakryto plachtou – 

zodpovídá učitelka.  
V letním suchém období se písek podle potřeby kropí – zodpovídá školnice. Pravidelně je 

kontrolován a udržován stav obruby pískoviště – zodpovídá učitelka. 

 

10. Roční kontrola herních prvků 

Kontrola prováděna oprávněnou odbornou firmou nepřesahující období 12 měsíců. Kontrola 

provedena dle ČSN EN 1176-1:2009,m resp. ČSN EN 1176-7:2009, byla certifikovanou osobou na 

herním zařízení proveden Hlavní roční kontrola. V případě zjištění nedostatků bude zajištěna oprava 

zařízení, případě nahrazení zařízení novým.  

 

 
Důležitá telefonní čísla k přivolání pomoci: 

Tísňová linka   112 
  

Hasičský záchranný sbor 150   

Policie ČR   158   

Zdravotnická záchranná služba 155   

 

 

 

  

 

 

 

Těchlovice dne 24. 08. 2021                                                               Jindřiška Svatoňová 

                                                                                                                    ředitelka školy 


