
Mateřská škola „ U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 235, příspěvková 

organizace 

 

Provozní řád zahrady a venkovních ploch 

 

Venkovní vybavení: 3x pískoviště 

                                 šplhací sestava malá se skluzavkou 

                                 šplhací hnízdo 

                                 šplhací sestava velká 

                                 2x pružinová houpačka – slon a traktor 

                                 1x točidlo dřevěné 

                                 2x domeček 

                                 1x sada – tabule, labyrint, piškvorky 

                                 1x houpací hnízdo 

                                 1x odráželo stacionární 

                                 1x dřev. Auto 

                                 1x pružinová houpačka – koně 

                                 1x pružinová houpačka - čtyřlístek 

                                 1x kladina dětská 

                                 1x sada pro házení Nakrm koníčka 

                                 lavičky stabilní 

                                 lavičky přenosné 

                                 trampolína – mobilní 

                                 trampolína – zabudovaná 

                                 bosochodník 

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují 

činnost tak, aby i preventivně předcházely úrazům. 

   

  Je zakázáno využívat herní prvky při změně klimatických podmínek – po dešti, 

při sněhu – hrozí nebezpečí uklouznutí a pádu. 

   

   Uč. dává dětem záchranu při využívání skluzavky, šplhací věže, šplhacího 

hnízda. Na velkou šplhací sestavu smí jen děti, které byly předtím řádně 

poučeny o způsobu jejího užití. 

    Při skákání na mobilní trampolíně musí být uzavřen její vstupní prostor a to 

oběma způsoby ( zip i karabina). Přítomna musí být učitelka MŠ ve službě. 

   Při skákání na zabudované trampolíně na ní může být jen jedno dítě – dodržení 

ostatních dětí v bezpečném odstupu. Vstup na trampolínu jen se souhlasem 

učitelky MŠ ve službě. 

 

   Dodržování předem stanovených pravidel při využití plochy ke kopané – ne 

v blízkosti oken budovy, dbát aby nedošlo ke zranění. 

   Děti nesmí lézt na stromy, ničit travnaté plochy – např. hloubením děr. 



   Nechodit na zahradu v době, kdy leží na zemi vlhké listí, nebo je zahrada příliš 

mokrá. 

   Nevyužívat zahradu v době, kdy se na zahradě provádějí opravy. 

   Nevynášet písek mimo pískoviště. 

   Před zapůjčení koloběžek a tříkolek zkontrolovat tech. stav a  zda jsou cesty 

zbaveny  písku – jízda jen na zpevněném povrchu. 

   Kreslení křídou na určené tabule, asfalt. 

 

Zahrada: vybavení zahrady je pro mateřskou školu. Zahrada je zcela uzavřena – 

uč. musí mít stále přehled o hrajících si dětech na dané ploše. 

 

 

 

 

Ostatní plocha: pro pohybové hry – travnatá plocha 

                         Jízda na koloběžkách a tříkolkách –  cesta se zpevněným     

                         Povrchem. 

 

Místo pro ukládání hraček:  úložný prostor – denně se hračky uklízejí v poledne 

a odpoledne, zametá se cesta zanesená pískem, okraj pískoviště. Pískoviště se 

zakrývá. Před pobytem venku uklizečka zkontroluje  stav zahrady – zastiňuje 

pískoviště, případně kropí zahradu v dostatečném předstihu, než půjdou děti 

ven. Rovněž učitelka průběžně kontroluje stav vybavení – úrazová prevence. 

 

 

 

 Mgr. D. Vávrová Čermáková 

  V Praze dne 31.8.2022                                                 ředitelka školy 
 

 


