Mateřská škola Římov, příspěvková organizace

Provozní řád hřiště mateřské školy v Římově
Hygienické požadavky jsou stanoveny §13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MZ ČR č. 135/2004
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch ( § 33 a příloha č. 10 ) a prováděcí vyhláškou MZ
ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol,
předškolních zařízení a některých školních zařízení ( § 3 ).
Na hřišti mateřské školy je zákaz kouření, zákaz vstupu volně pobíhajících zvířat a zákaz
vstupu se sklem!
Povinnosti učitelek :
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti tak,
aby preventivně předcházely úrazům.
Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše. Venkovní WC je
umístěno mimo oplocení hřiště a je zde třeba zvýšené opatrnosti – děti se hlásí k odchodu na
WC, učitelka je sleduje a má o nich přehled.
Zahradu otevírají i uzavírají učitelky mateřské školy, též kontrolují stav vybavení – prevence
úrazovosti, nedostatky hlásí ředitelce mateřské školy. Před ukončením pobytu venku je
povinností dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení do skladových prostor zahradního domku a
zamknout jej. Učitelky zakryjí pískoviště. Vždy po skončení her na pískovišti si děti
důkladně umyjí ruce mýdlem pod tekoucí vodou.
VYBAVENÍ
pískoviště
travnatá plocha
2x pružinová houpačka KONÍK a ZEBRA
1x sestava FLORA 11 s klouzačkou, dvěma
houpačkami a vyvýšeným místem
1x Hnízdo
1x kolotoč
1x Formanský vůz
Lavičky s opěradlem
Stolečky
Lavičky bez opěradla
1x tabule na kreslení
Zahradní domek s přístřeškem

POUŽÍTÍ
k hrám a tvořivým činnostem dětí
pro míčové a jiné pohybové hry, jízdu na
koloběžkách, pracovní činnosti
houpání pro jedno sedící dítě
Klouzání na klouzačce pouze od shora dolů,
výlez pouze po žebříku, je zakázáno skákat z
vyvýšené plošiny
Houpání za asistence učitelky, pro hry dětí
Určeno pro děti ve věku 3-14 let, pro 3-5 dětí
Sezení a houpání nejen na koních, ale také v
povozu
Pro hry dětí a odpočinek
Pro hry dětí a odpočinek
Pro hry dětí a odpočinek
Pro kreslení křídami
Pro skladování hraček , ochrana před sluncem
a nepřízní počasí

Povinnosti obecního úřadu
-

Sekání a úklid trávy
Dle potřeby zajistit výměnu písku: (použít písek hrubosti 0,4)
Zajistit roční revizi herních prvků- kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177
Zajistit případnou opravu, popřípadě likvidaci nevyhovujících herních prvků a
Výměnu za nové
Drobné prořezy keřů a dřevin
Údržba pískoviště
Vysypávání odpadkových košů
Úklid odpadků z plochy hřiště
Úklid přehrabování pískoviště
Kontrola stavu obrub pískoviště

Povinnosti rodičů, zákonných zástupců :
Zodpovídají za bezpečnost nezletilých osob, které s nimi přišli na hřiště
( sourozenci, kamarádi,…)

V Římově 1.9.2016

____________________________________
Jana Báňová, ředitel

______________________________________
Rostislav Novák, starosta obce
Jana Báňová, ředitelka MŠ Římov

