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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace, vydává 

v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 

s vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění, 

s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění, tento provozní 

řád školní zahrady. 

 

Článek 2 

Výklad pojmů 

 

Školní zahrada – zahrada mateřské školy je využívána pro venkovní vzdělávání a pobyt dětí 

zpravidla dopoledne, v případě adekvátního počasí také odpoledne. 

Venkovní hrací plocha – je plocha pro sport, hry a pobyt dětí, která k tomuto účelu byla 

zkolaudována dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

v platném znění. Ve školském zařízení je venkovní hrací plocha nedílnou součástí zařízení. 

Pískoviště – je ohraničená plocha s možností výměny písku, určená pro hry dětí. 

Písek v pískovišti – je kopaný písek, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným 

ve vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění a v § 13 

odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Opatření na zabránění nebo odstranění kontaminace písku – jsou opatření vedoucí 

k minimalizaci mikrobiologického znečištění – zakrytí pískoviště, výměna písku, zábrana 

vstupu volně pobíhajících zvířat. 

 

Článek 3 

Údaje o provozovateli školní zahrady 

 

Adresa:  Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace 

   Lechowiczova 3110/8, 702 00 Ostrava 

IČ:   66739721 

Ředitelka:  Mgr. Šárka Králová 

Zřizovatel:  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Článek 4 

Provoz školní zahrady 

 

Školní zahrada mateřské školy není určena pro veřejnost. Mateřská škola nenese hmotnou 

odpovědnost za škody a úrazy vzniklé při neoprávněném vstupu na školní zahradu. Přelézání 
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plotu a zamčených bran je zakázáno. V prostoru školní zahrady je přísně zakázáno požívat 

alkoholické a jiné omamné a toxické látky, kouřit, přivádět a venčit psy nebo jiná zvířata. 

 

Článek 5 

Vybavení školní zahrady 

 

Mezi základní vybavení školní zahrady patří: 5x pískoviště, pružinová houpadla, 

domečky/boxy na ukládání hraček a pomůcek, lavičky, skluzavky, dětský domeček, tabule na 

kreslení, venkovní učebna s markýzou, kolotoč a další hračky a pomůcky (koloběžky, vozíky, 

hračky na písek, kočárky…). V horkých dnech je využíváno také mlhoviště napojené na 

pitnou vodu. Děti mají k dispozici také venkovní toalety, které jsou pravidelně udržovány 

a čištěny. 

 

Článek 6 

Údržba pískovišť 

 

Kvalita písku – mikrobiologická kontrola je pouze indikátorem prováděných opatření. 

Výsledek mikrobiologického stanovení se hodnotí dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 238/2011 Sb., 

o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku 

v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění. Při překročení mikrobiologických 

limitů ve vzorku písku je nutno požadovat nápravná opatření. Do doby odstranění závad bude 

pískoviště mimo provoz. Z hlediska ochrany zdraví musí provozovatel při mikrobiologické 

kontaminaci písku provést účinná opatření jako je např. propaření písku nebo jeho výměna. 

Zakrytí pískoviště – vhodným vzdušným materiálem – hustá síťovina, za zakrytí pískoviště 

zodpovídají učitelé dané třídy. 

Četnost výměny písku – doporučená výměna písku závisí na zatížení pískoviště 

a prováděných opatření k sanaci písku, v mateřské škole je prováděna 1x ročně Technickými 

službami ÚMOb MOaP. 

Zdravotní nezávadnost písku – je dokládána atestem, který byl vydán zkušební laboratoři 

v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném 

znění. 

 

Článek 7 

Úklid a vizuální kontrola školní zahrady 

 

Kontrolu prostoru zahrady provádí uklízečka dle své náplně práce. Před pobytem venku 

uklízečka zkontroluje stav zahrady, sbírá odpadky a nebezpečné předměty. Rovněž učitelé 

průběžně kontrolují stav vybavení zahrady a hraček. 

Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelů uklidit veškeré vybavení do 

domečků/venkovních boxů a zamknout je. Učitelé zametou dřevěné obklady pískoviště 

a zakryjí jej. Odpoledne po skončení provozu mateřské školy uklízečka zamyká vstupní 

branky. 

Vynášení odpadkových košů umístěných v prostoru školní zahrady zajišťují Technické služby 

ÚMOb MOaP. 
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Článek 8 

Údržba zeleně na školní zahradě 

 

O údržbu zeleně se starají Technické služby ÚMOb MOaP v rámci smlouvy s majitelem 

budovy (tj. ÚMOb MOaP). Zatravněná plocha školní zahrady je pravidelně sekána. Sekání 

trávy probíhá dle výšky porostu. Hrabání a sběr listí, zastřihování keřů a stromů probíhá vždy 

na jaře a na podzim a zajišťují jej výše uvedené technické služby. 

 

Článek 9 

Kontroly a revize 

 

Kontroly a revize venkovního vybavení a hracích prvků školní zahrady probíhají vždy 

jedenkrát ročně. O tyto kontroly, revize a případné odstranění závad se stará zřizovatel, 

tj. Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

 

Předmětem kontroly venkovních hracích ploch je: 

• kvalita zatravnění – celistvost, výška a údržba trávníku, 

• uzavření venkovních hracích ploch – povinnost oplocení vyplývá z § 3 odst. 1 

vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění, 

• zařízení venkovních hracích ploch – např. houpačky, kolotoče, skluzavky, 

prolézačky atd., které odpovídají z hlediska bezpečnosti, pravidelné údržby a systému 

kontroly, 

• zdravotní nezávadnost – materiály použité pro výstavbu ploch a zařízení venkovních 

hracích ploch musí být zdravotně nezávadné v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

 

Veškeré změny či dodatky k tomuto provoznímu řádu školní zahrady musí být učiněny 

písemnou formou. 

Tento provozní řád školní zahrady nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy 

a je účinný od 1. listopadu 2018. 

 

 

V Ostravě dne 30. 10. 2018 

 

 

Mgr. Šárka Králová v. r. 

ředitelka MŠ 


