
 

Mateřská škola Praha – Radotín, Nám. Osvoboditelů 1367, Praha – Radotín, příspěvková organizace 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD školní zahrady – MŠ Modřínek 
 

Zahrada je určena pouze pro děti docházející do mateřské školy!  

Zahrada je otevřena za provozu MŠ od 6.30 -17.00 hodin 

Děti musí být vždy pod dozorem dospělé osoby – učitelky, která má za děti plnou odpovědnost! 

Herní prvky jsou využívány jen k tomu účelu, ke kterému jsou určeny! 

Všichni účastníci při pobytu na zahradě dodržují čistotu a pořádek! 

Všichni účastníci zahrady se chovají slušně a ukázněně!  

Při společných akcí s rodiči, přebírají odpovědnost za své děti rodiče! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROVOZ ŠKOLNÍ ZAHRADY: 

 

8.00   -  12.00  MŠ Modřínek + MŠ Petrklíč 

14.00 – 17.00  MŠ Modřínek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Průběžný úklid venkovní hrací plochy- zodpovídají učitelky  

 Úklid odpadků z plochy zahrady 

 Úklid pískoviště 

 

Péče o zeleň – správce MŠ Petrklíč 

 Sekání a úklid trávy  

 Hrabání a úklid listí  

 Drobné prořezy keřů a dřevin  

                       

Roční revize herních prvků 

 Kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 – 1x ročně 

 Případná oprava - údržbář, firma – dle závažnosti 

 Venkovní vybavení hřiště a zahrady:    

Pískoviště, pružinové houpačky, skluzavka, domeček na ukládání pomůcek, lavičky, trampolína 

                  

UPOZORNĚNÍ 

Zahrada je určena výlučně pro děti v doprovodu učitelek mateřské školy. Žádáme rodiče, 

aby po vyzvednutí dítěte z mateřské školy na zahradě dále nesetrvávali.  
      

JE ZAKÁZÁNO: 

 poškozovat a znečišťovat zahradní vybavení, zařízení a zeleň 

 přelézat a lézt po oplocení, stromech, keřích 

 kouřit 

 vstupovat se psy a jinými zvířaty 

 zdržovat se v areálu mimo pracovní dobu  

 vnášet a odhazovat nebezpečné předměty a odpadky 

 

JE POVINNOST: 

Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení do domečků. Učitelky 

zametou dřevěné obklady pískoviště a stáhnou ochrannou plachtu na pískoviště, kterou ukotví. 

 
V případě poškození nebo zničení vybavení areálu a zeleně bude MŠ požadovat náhradu škody! 

 

Děkujeme všem za dodržování provozního řádu zahrady!!! 
 



 

Prevence rizik  
 

Učitelky přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostředí areálu MŠ a školního hřiště - zahrady  

a vysvětlí jim možná rizika. 

Zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby vždy měly nad  

dětmi dostatečný přehled a vždy preventivně předcházely úrazům.  

 
Pobyt a činnosti na školní zahradě 

Riziko Poučení 

Vzájemné poranění 
Nepoužívat klacky, kameny proti druhému dítěti, neházet písek, 

neprolézat křoví, netahat se o hračky 

Úraz na kolech, koloběžkách. 

 

Používat ochrannou přilbu, dodržovat dohodnutá pravidla, 

jezdit vpravo. 

 

Infekční onemocnění. Nedávat písek do úst, neolizovat ruce. 

Pád z výšky. 
Přiměřené chování na průlezkách, skluzavkách, pevně se držet, 

dodržovat rozestupy, neprovádět prosté visy, visy hlavou dolů. 

Poranění pohybujícími se předměty. 
Dodržovat přiměřený odstup od houpaček, průlezek, větví, 

sledovat pohyb cvičebního náčiní. 

Otrava Nejíst rostliny a plody neznámého původu 

 

Pobyt a činnosti mimo areál školy 

Riziko Poučení 

Srážka s vozidlem 
Chůze v útvaru po chodníku, chůze ve dvojicích, nevybočovat 

z cesty, dodržování pravidel silničního provozu 

Vzájemné poranění 
Nepoužívat klacky, kameny proti druhému dítěti,  

 

Infekční onemocnění. Nesbírat cizí předměty, nestrkat je do pusy 

Únos Nevšímat si cizích lidí, nehovořit s nimi 

Ztráta Nevzdalovat se od ostatních, neopouštět určený prostor 

 
Pobyt a činnosti v areálu mateřské školy 

Riziko Poučení 

Úraz elektrickým proudem. Nesahat na zásuvky, opatřit zásuvky chrániči. 

Pád z výšky. Nevylézat na okno, stolky, skříňky, ribstole. 

Spolknutí, vdechnutí cizího předmětu. Nedávat hračky, korálky, drobné stavebnice do úst, nosu. 

Náraz na překážku, srážka s dítětem. Běhat přiměřeně, chodit klidně. 

Vzájemné poranění. 
Bezpečné zacházení s nůžkami, s výtvarným a pracovním 

náčiním a nářadím! 

Uklouznutí. 
Vhodná obuv, neběhat v umývárně a WC, nevcházet na mokrou 

podlahu, hlásit učitelce rozlití tekutin, nestříkat vodu. 

Vzájemné ubližování. Včas reagovat na konfliktní situace. 

Chůze po schodech. Chůze kolem zábradlí s přidržováním, nestrkat se. 

 

V Praze dne 5. srpna 2014       Mgr. Věra Rohlíková 

        ředitelka mateřské školy 



 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


