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1. Úvodní ustanovení 

1. 1.  Účelem této směrnice je vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví 

dětí předškolního věku při činnostech na venkovním dětském hřišti (dále hřišti), využívaném 

v přímé souvislosti s jejich vzděláváním u právního subjektu Základní škola a Mateřská škola 

Medlov, okres Brno – venkov, příspěvková organizace (dále škola) a provozovaném v areálu 

mateřské školy (dále MŠ), spočívající ve výchově podporující jejich zdravý tělesný, psychický 

a sociální vývoj dítěte a vytvářející optimální podmínky pro jejich individuální osobnostní 

rozvoj.  

1. 2. Hřiště musí vyhovovat podmínkám stanoveným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 135/2004 Sb. Za plnění těchto 

podmínek odpovídá učitelka pověřená vedení MŠ. 

1. 3. Hřiště je určeno pro děti ve věku do 6 resp. 7 let, které jsou vzdělávány mateřskou 

školou. Nachází se v uzavřeném areálu MŠ odděleném od okolních veřejných ploch plotem. 

Vstup jiných dětí není povolen. 

1. 4. Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí na hřišti odpovídá vždy pedagogický 

pracovník příslušné třídy u své třídy. Přítomnost dětí na hřišti bez pedagogického dozoru je 

nepřístupná a nad dětmi využívajících hřiště musí být zajištěn trvalý dohled. 

1. 5. Na hřišti je zákaz: 

a) kouření 

b) vstupu se zvířaty 

c) konzumace alkoholu a jiných návykových látek 

d) vybíhání nahoru po skluzavce 

e) malovat po zařízení 

f) úmyslné poškozování a ničení zařízení 

2. Provozní doba hřiště 

2. 1. Provozní doba je odvislá od povětrnostních podmínek a probíhá zpravidla 

a) od 1. dubna do 31. října              od 8,00 hodin do 16, 00 hodin 

b) od 1. listopadu do 31. března      od 9, 00 do 15,00 hodin 

2. 2. Přítomnost dětí MŠ na hřišti podle denního řádu vzdělávání.  

3. Údržba a péče o hřiště    

3. 1. Za údržbu, úklid a péči o hřiště odpovídá školnice MŠ 



3. 2. Údržba a úklid hřiště se provádí denně vždy do doby zahájení provozní doby a spočívá:  

a) v úklidu a odvozu odpadků 

b) ve vizuální kontrole technického stavu herních prvků 

3. 3. Průběžná péče o herní prvky 

a) okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad 

b) 1 x týdně (např. pondělí od 9,00 hod.) vizuální provedení kontroly stavu, bezpečnosti a 

čistoty 

c) 1 x týdně shrabání a odvozu listí, v případě nutnosti častěji 

d) 1 x měsíčně provozní kontrola funkce a stability zařízení učitelka pověřená vedení MŠ 

včetně písemného záznamu o kontrole do knihy BZOP 

e) 1 x ročně hlavní roční kontrola provedená oprávněnou osobou včetně protokolu o 

kontrole, který se zakládá v dokumentaci BZOP 

3. 4. Údržba pískoviště: 

a) denní přehrabávání pískoviště 

b) týdně kontrola stavu obrub 

c) 2 x během roku překopat- přeházet písek v pískovišti (úložišti písku) 

d) 1 x za dva roky výměna písku březen / duben (použít písek hrubosti 0, 4), v případě 

nutnosti častěji  

3. 5. Péče o zeleň podle vzniklé situace: 

a) sekání a úklid trávy 

b) shrabání listí 

c) drobné pořezy keřů a dřevin 

d) zavlažování a kropení 

4. Závěrečná ustanovení 

4. 1. Při užívání hřiště se musí dodržovat věková a váhová kategorie pro herní prvky hřiště. 

4. 2. Kontrolní činnost jsou povinni provádět všichni pedagogičtí pracovníci MŠ v rozsahu své 

působnosti. Zjištěné závady jsou neodkladně hlášeny ředitelce ZŠ. 



4. 3. Kontrolu plnění této organizační směrnice pověřena ředitelka ZŠ a bezpečnostní 

technik. 

5. Herní prvky na hřišti 

a) Flora 9                                                             - 1 ks 

b) Flora 17                                                           -  1 ks 

c) Houpadlo na pružině                                       - 4 ks        

d) Domeček s kreslící tabulí                                - 1 ks                

e) Kolotoč                                                             - 1 ks       

f) Pískoviště                                                           - 1 ks  

g) Vahadlová houpačka                                         - 1 ks               

 

 

 

V Medlově dne 1. 9. 2022                                               podpis ředitele školy:                                   

 


