
Provozní řád venkovní hrací plochy s pískovištěm

I. Identifikační údaje

Venkovní hrací plocha se nalézá při:

Název organizace, adresa: Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek

Praha 6, Sušická 29

Sušická 1000/29

160 00 Praha 6 – Dejvice

Tel.: 224310365, 224325174

IČ: 48133787

Zastoupena ředitelkou školy: Ing. Marií Pojerovou

Zřizovatel: MČ Praha 6

Za úklid odpovídá: Mgr. Světluše Pimperová

II. Vymezení aktivit

Venkovní hrací plocha s pískovištěm předškolního zařízení.

III. Provozní doba

Ve dnech běžného provozu MŠ od 7.00 hodin do 17.00 hodin.

Při mimořádných dnech – oslavy, karnevaly, sportovní dny apod. dle potřeby a rozhodnutí

ředitelky.

IV. Podmínky provozu

Venkovní hrací plocha je pravidelně kontrolována. Je oplocená a mimo provozní dobu je

uzamčená, tím se minimalizuje mikrobiální a parazitické znečištění. Vstup cizím osobám není

povolen. Pískoviště je zakryto sítí.

V. Režim údržby

Údržba pískoviště:

- Běžná vizuální kontrola při pobytu dětí na zahradě – denně.

- 1x ročně kontrola revizním technikem s následným odstraněním případných závad.

- Výměna písku 1x za dva roky.

- Přehrabávání písku, odstraňování hrubých nečistot – podle potřeby průběžně.



- Přehazování písku – průběžně při využívání pískoviště.

Údržba zeleně:

- Smluvní podmínky se zahradnickou firmou (pravidelná péče o zeleň, sekání trávy,

ořezávání keřů a stromů, hrabání a odvoz listí, péče o závlahový systém).

- Pravidelná vizuální kontrola stavu a případné zajištění mimořádné údržby.

VI. Průběžná kontrola péče o herní prvky

- Vizuální kontrola stavu průlezek, herních prvků a ostatního vybavení zahrady – denně
pedagogickým pracovníkem.

- Kontrola nátěrů herních prvků – zajištění případné obnovy

- Kontrola dopadových ploch – zajištění případné obnovy

- Drobné závady zapisuje pedagogický pracovník do kontrolního listu.

- Větší závady jsou hlášeny vedoucí učitelce (zástupkyni ředitelky), která zajistí v co

nejkratší době jejich odstranění.

- Kontrola dle ČSN EN 1176/2009 a ČSN EN 1177/2009

- Likvidace nebezpečných hracích prvků – výměna za nové – po dohodě se

zřizovatelem

VII. Způsob zajištění hygienických limitů písku

Vizuální kontrola pískoviště před začátkem školního roku – provozní zaměstnanec.

V případě potřeby je proveden kontrolní odběr k laboratornímu vyšetření.

Po prokázání kontaminace je provedena výměna písku – dohodou se zřizovatelem.

Pravidelně je písek měněn 1x za dva roky.

VIII. Zajištění úklidu venkovní hrací plochy s pískovištěm

Na úklid dohlíží v době provozu mateřské školy aktuálně daná pedagogická pracovnice a

provozní zaměstnanec (školnice).

Případný odpad je skladován v odpadních nádobách a je denně s ostatním odpadem

likvidován. Po skončení mimořádné akce je veškerý odpad ihned po ukončení likvidován.

Součástí nejsou hygienická zařízení, děti využívají WC v MŠ.

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v ředitelně na místě trvale přístupném všem

zaměstnancům školy. O vydání provozního řádu jsou všichni pracovníci informováni na

provozní poradě. Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v zádveří a na webových

stránkách školy.

Účinnost tohoto provozního řádu: V Praze dne 1.9. 2022


