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Příspěvková organizace: Mateřská škola Knovíz, okres Kladno 

Místo: Knovíz 55, 274 01 Slaný 

IČ: 750 31 159 

Redizo školy: 600 043 665 

Organizační číslo školy: 52 409 

IZO školy: 107 511 631 

Statutární zástupce: Mgr.Martina Petržílová 

 

Provozní řád školní zahrady Mateřské školy Knovíz 

 

I. Obecná ustanovení 

Hygienické požadavky na úpravu školní zahrady jsou stanoveny § 13 odst. 2 

zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcí vyhláškou MZ ČR č.135/2004 Sb., kterou se stanoví zvláštní 

normy na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 

hracích ploch (§ 33 a příloha č. 10) a prováděcí vyhláškou MZ ČR č. 410/2005 

Sb., O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

 

II. Základní popis 

Pozemek školní zahrady je určený pro pohyb dětí, jejich zákonných zástupců a 

sourozenců. Povrch zahrady je celistvě zatravněn a řádně oplocen, aby zamezil 

vniknutí psů, koček a dalších zvířat. Plot je celistvý, natřený netoxickými 

barvami. Dětem umožňuje volný pohyb po celé své ploše. Do areálu je vstup 

zajištěn uzavíratelnými, uzamykatelnými branami. 

Vybavení zahradním nábytkem a průlezkami je v souladu s předepsanými normami 

a odpovídá z hlediska bezpečnosti, pravidelné údržby a systému kontrol ve 

smyslu ČSN EN 1176. Pravidelně je prováděna kontrola stability a pevnosti, u 

dřevěných konstrukcí je prováděna impregnace bez toxických účinků, u kovových 



3 

 

materiálů jsou prováděny nátěry ekologickými a nezávadnými barvami. Zahradní 

hračky jsou uloženy v prostorách zahradního domečku v policích přístupné 

dětem. Dětské WC s umývárnou je dětem přístupné v přízemí mateřské školy. 

Do venkovního vybavení patří: 

 pískoviště 

 2x dřevěná košobranka 

 1x dřevěná průlezka drak 

 1x průlezka věž se skluzavkou 

 1x dřevěná průlezka vlnobití 

 1x dřevěné auto 

 1x lanová pyramida 

 1x dřevěný jezevčík 

 1x dřevěná informační tabule 

 2x pružinové houpadlo (zebra, aeroplán) 

 1x průlezka lezecká stěna se skluzavkou 

 1x trampolína 

 1x tabule na suché křídy 

 1x zahradní domeček pro hrovou činnost 

 1x domeček na ukládání pomůcek a hraček 

 4x zahradní nábytek (stůl + lavice) 

 

III. Bezpečnost provozu 

Prostor a vybavení školní zahrady kromě trampolíny je určeno dětem ve věku 3-

8let. Starší osoby nesmí výše uvedené vybavení používat. Učitelé zodpovídají za 

bezpečnost dětí na školní zahradě do doby, než je předají zákonnému zástupci. 

Učitelé organizují činnosti dětí tak, aby preventivně předcházeli úrazům, vhodně 

volí prostory pro jednotlivé skupiny dětí podle toho, jaké druhy her si zvolily. Po 

předání dítěte zákonnému zástupci je pobyt na školní zahradě na vlastní 

nebezpečí, škola nenese zodpovědnost za odložené věci a případné úrazy. Zákonní 

zástupci i děti musí dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů školní zahrady.  

Na školní zahradě mateřské školy je přísně zakázáno: 

 Přelézání plotu a zamčených bran. 
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 Pobyt v prostorách školní zahrady mimo provozní dobu mateřské školy. 

 Znečišťovat prostory školní zahrady odpadky a dalšími předměty. 

 Úmyslně ničit zařízení a vybavení školní zahrady. 

 Jízda na kole, koloběžce atd. 

 Kouřit, požívat omamné látky a alkoholické nápoje.  

 Manipulace s otevřeným ohněm. 

 Přemisťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa. 

 Vstupovat se zvířaty. 

 Užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý, nebo kluzký, případně při 

zjištění závady. Dále pokud je povrch herních prvků rozpálen na teplotu, 

při níž hrozí vznik popálenin při doteku. 

 Používání herních prvků v bezpečnostní helmě na kola. 

 

IV. Údržba areálu školní zahrady. 

Průběžnou údržbu a drobné opravy zajišťuje škola spolu se zřizovatelem. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Tento provozní řád je stanoven zákonem č.258/2000Sb., v platném znění, 

vyhláškou č. 135/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č.410/2005 Sb., 

v platném znění. 

Tímto provozním řádem jsou vázáni všichni, kdo vstoupí na půdu školní zahrady. 

Při hrubém porušování provozního řádu školní zahrady jsou pracovníci mateřské 

školy oprávněni danou osobu vykázat, případně zavolat Policii ČR. 

Tento provozní řád nahrazuje provozní řád ze dne 30. 8. 2017.     

Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021 

V Knovízi dne 25. 8. 2021        

........................................................ 

                Mgr.Martina Petržílová 

                 ředitelka školy
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Přílohy 

 

1. Provozní řád trampolíny 
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Příspěvková organizace: Mateřská škola Knovíz, okres Kladno 

Místo: Knovíz 55, 274 01 Slaný 

IČ: 750 31 159 

Redizo školy: 600 043 665 

Organizační číslo školy: 52 409 

IZO školy: 107 511 631 

Statutární zástupce: Mgr.Martina Petržílová 

 

 

Provozní řád trampolíny umístěné na školní zahradě 

Mateřské školy Knovíz 
 

 
1. Vstup na trampolínu je na vlastní nebezpečí. 

2. Dětem od 3 let do 15 let je vstup na trampolínu povolen pouze v přítomnosti 

zákonných zástupců. 

3. Trampolínu smí užívat pouze jedna osoba o maximální váze 100 Kg. 

4. Na trampolínu je zakázáno: 

 vstupovat s pitím, či jídlem. 

 vstupovat v obuvi. 

 vstupovat s jakýmikoli předměty v ruce. 

 Vstupovat v podnapilém stavu a po požití omamných látek. 

5. Na trampolíně je zakázáno 

 skákat salta a jiné nebezpečné skoky. 

 úmyslně skákat do ochranné sítě a na plachtu chránící pružiny. 
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6. Trampolínu nelze používat v dešti, mrazu a sněhu. Povrch musí být zcela 

suchý. 

7. Zvířata mají na trampolínu vstup zakázán. 

8. Pro pozorující je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost (cca 75cm) od 

ochranné sítě tak, aby skákající neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost 

osob pohybujících se kolem trampolíny. 

9. V případě poškození trampolíny, plynoucí z nedodržení bodů provozního řádu, 

je uživatel povinen uhradit škodu v plné výši. 

10. Trampolína je k dispozici pouze v provozní době mateřské školy při 

vyzvedávání dětí z mateřské školy.  

11. V případě více zájemců o skákání se musí střídat maximálně po 5 minutách. 

Přednost mají malé děti.  

12. Vstupem na trampolínu souhlasíte s provozním řádem a jeho dodržováním. 

 

Tento provozní řád nahrazuje provozní řád ze dne 19.9.2012 

Provozní řád nabývá účinnosti dne 11.10.2014 

V Knovízi dne 10.10.2014     

 

            

       ........................................................ 

                 Mgr.Martina Petržílová 

                 Ředitelka MŠ 

     

 


