
Mateřská škola Biskupice, okres Svitavy 
Biskupice 144, 569 43 Jevíčko 

Provozní řád venkovní hrací plochy (zahrada MŠ Biskupice)  

1. Tato venkovní hrací plocha s pískovištěm je využívána pouze pro výchovně vzdělávací činnosti 
realizované v mateřské škole Biskupice. 

2. Předtím než se děti dostanou do kontaktu s herními prvky, je učitel povinen tyto herní prvky 
překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti v pořádku apod. V případě zjištění závady, toto napraví. 

3. Učitel určí, která zařízení budou toho dne užívány (bere přitom v úvahu klimatické a povětrnostní 
podmínky, počet dětí, učitelů, apod.). 

4. Ve velmi výjimečných případech a zcela ojediněle, může ředitelka povolit pobyt i těm dětem, které 
nenavštěvují mateřskou školu. 

5. Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky. Denně poučí děti o bezpečném používání 
herních prvků. Organizují činnost tak, aby se preventivně předcházelo úrazům a aby nedocházelo k ničení 
zařízení.  Učitelé musí být na zahradě rozmístěni tak, aby měli přehled o všech dětech. Děti mladší 3 let jsou 
pod neustálým dohledem nepedagogického pracovníka - chůvy. 

6. Učitel zajistí, aby bylo dítě při dodržování pitného režimu v klidu. 

7. Jsou-li děti přítomny na zahrádce a zároveň je naváženo zboží do skladu, učitel zajistí dostatečný odstup 
dětí od vozidla. 

8. Děti nesmí mít na zahrádce vlastní hračky a kola, také vpouštění koček, psů a dalších zvířat do areálu je 
zakázáno. 

9. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky z prostoru zahrady do 
uzamčené místnosti, či do zahradního výklenku. Do prostoru vyhrazeného k uložení hraček je vstup povolen 
pouze zaměstnancům školy. Učitelka odcházející z hrací plochy poslední zajistí zakrytí pískoviště a 
zamknutí vchodové branky. 

10. Drobné úpravy a úklid během roku zajišťuje školnice. 

11. O údržbu trávníku se starají zaměstnanci OÚ Biskupice. 

12. Každý, kdo vstupuje do areálu mateřské školy je povinen dodržovat všechna bezpečností opatření, aby 
nedošlo k úrazu. Je povinen dodržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit 
zařízení MŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu,  

13. Veškeré revize a hygienické nároky na provoz jsou v souladu s vyhláškami. Záznam o kontrole zařízení 
je uložen v ředitelně a je sepsán a vystaven odborným technikem. Tuto službu nám poskytuje pan Ing. 
Luděk Simonides. 

 

   V Biskupicích dne 1.9.2018  

   Alena Koutná, ředitelka MŠ 

 

Důležitá telefonní čísla: 

Záchranná služba první pomoci:  155   
Policie ČR:     158 
Tísňová volání:    112 
Hasiči:     150 


