Základní škola a Mateřská škola
Teplýšovice, okres Benešov

Provozní řád hřiště mateřské školy
Č.j.:

Účinnost od: 1.9.2014

Spisový znak:

Počet příloh:1

Změny:

Venkovní vybavení -pískoviště
-labuť
-domeček hrací
-houpačka kladinová
-pružinová houpačka (2ks)
-vláček
-šplhadlo-6ti hran (žebřík, lano, provazový žebřík, vodorovná tyč,
šplhací tyč)
-hrací věž (skluzavka, šplhací stěna, lano, šplhací rampa)
-houpačka závěsná
-domeček na hračky
Povrch: travnatý,kolem hracích prvků pískové dopadiště
Použití:
-pískoviště-pravidelná údržba okolí (zametání dřevěného okraje)
-houpačky-použití pouze v sedu!
-pružinová houpačka (2ks)
-vláček-nepřemísťovat (smějí pouze zaměstnanci)!
-šplhadlo-pouze pro jedno dítě, používat dle instrukcí učitelek
-hrací věž (skluzavka, šplhací stěna, lano, šplhací rampa)-skluz pouze
v sedu. Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce!
Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) uklízečka zkontroluje stav vybavení, stáhne
ochranou plachtu z pískoviště. Uklízečka kontroluje celkovou plochu a stav domečků, dle
potřeby vše uklidí a nahlásí závady k odstranění. Před ukončením pobytu venku je povinností
dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení do domečku. Uklízečky zametou dřevěné obklady
pískoviště a natáhnou ochranou plachtu na pískoviště. Rovněž učitelka průběžně kontroluje stav
vybavení – úrazová prevence.Zahradu uzamykají učitelky.
Při odpoledním pobytu venku se zpřístupní hřiště pro vstup rodičů a dále se postupuje podle
Provozního řádu hřiště. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat čistotu, pořádek a neničit herní
zařízení ( v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu).
Používat vybavení pro děti od 3 do 6 let. Zahrada s hřištěm je uzavřená a je tudíž přehled o
hrajících dětech na uvedené ploše. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a
podle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům (pracovní řád).
Je zakázáno:
-vodit na hřiště zvířata
-používat herní prvky při náledí, sněhu a dešti
-jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky
-užívat herní zařízení a nářadí při zjištěném poškození
……………………………………….
Mgr. Charlotta Kurcová-ředitelka školy
Nabývá účinnosti od 1.9.2014
malá vesnička, malá školička – velká starost o malého človíčka

