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1. Údaje o zařízení 

 

Název: Mateřská škola Zitinka Stará Lysá  

Sídlo: Stará Lysá 245, Stará Lysá 289 26 

Tel.: 703 800 514 

IČO: 08051852 
Odpovědná osoba: Klára Cásková 

Zřizovatel: Obec Stará Lysá, Stará Lysá 56,289 26, IČO: 002 39 798 

Typ školy: celodenní Mš s výdejnou 

Kapacita Mš: 20 dětí 

Provoz: od 6.30 – 16.30hod. 

Email: mszitinka@mszitinka.cz 

Web: www.mszitinka.cz 

 

 

2. Popis zařízení 

 

Typ: mateřská škola s celodenním provozem 

Stanovená kapacita: 20 dětí 

Počet zapsaných dětí: 20 dětí 

Počet tříd: 1.třída 

Počet dětí ve třídě: 20 dětí 

Věkové složení skupin (oddělení): 2-6 let 

Provozní doba: od 6.30h. do 16.30h. 
 

 

3. 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 238/2011 Sb., kterou se stanoví zvláštní normy na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a prováděcí vyhláškou 

MZ ČR č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů O hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.  

 

4. Základní popis 

 

• Vlastníkem pozemku je obec Stará Lysá. Školní zahrada slouží pouze pro potřebu 

mateřské školy, není otevřena pro veřejnost. Bude-li povolen vstup cizím osobám, 

jsou povinni se řídit zveřejněným provozním řádem. Prostor školní zahrady je u 

vstupu označen tabulkou. Děti mají k dispozici uzavřený, oplocený a zabezpečený 

areál školní zahrady, který je pravidelně kontrolován a udržován. Oplocení 

vzhledem k věku dětí nevykazuje žádná rizika možného poškození ani poranění 

dětí a zamezuje vniknutí psů, koček a vstupu dalších volně žijících zvířat. Plot je 

celistvý, z jedné strany dvojitý z důvodu bezpečnosti dětí, opatření proti zranění 

pštrosem, natřený netoxickými barvami. Do areálu je vstup zajištěn 

uzavíratelnými, uzamykatelnými brankami. Učitelky provádí vždy před vstupem 

na školní zahradu vizuální kontrolu zahrady a herních prvků a při odchodu zajistí 
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řádné uzamčení zahrady i kůlen. Povrch školní zahrady je celistvě zatravněn a 

umožňuje dětem volný pohyb po celém pozemku. Na zahradě je vymezen prostor 

pro malou bylinkovou a zeleninovou zahrádku, o kterou se děti učí samostatně 

starat. 

• Pro uschování hraček a sportovního nářadí a náčiní je k dispozici uzamykatelný 

zahradní domeček, kam vstupují jen učitelky pro hračky. Děti mají vstup do 

zahradního domečku zakázaný z důvodu bezpečnosti. Kontrolu a úklid provádí 

pověřený pracovník – školnice.  

• Zahrada nemá mnoho stromů ani keřů, ale je plánována nová výsadba (zdraví 

nezávadných vzrostlých stromů a keřů), zahradnické práce a další úpravy. Údržba 

travnatých ploch je prováděna zaměstnanci obce Stará Lysá. Podzimní a jarní 

vyčištění plochy zajišťují zaměstnanci obce Stará Lysá. Zalévání školní zahrady 

během celého roku zajišťuje školnice – dohledem a kontrolou zavlažovacího 

systému.  

• Pískoviště je přikryto prodyšnou celoroční plachtou proti znečištění zvířaty, listím 

a nahodilému znečištění. Písek je určený pro venkovní hrací plochy a neobsahuje 

chemické látky, které by mohly být zdrojem zdravotního rizika a vyhovuje 
hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č.238/2011 Sb.) 

 

5. Písek  

 

• dezinfekce písku schválenými přípravky (minimálně 1x ročně na jaře)  

• doplnění písku dle potřeby a zatížení pískoviště  

• výměna písku v pískovišti 1* za 2 roky 

• písek dodává pískovna, která dodá patřičný doklad  

• v letních měsících je vlhčen vodou dle potřeby  

• v letních měsících provozu je propařován (sanace)  

• v době sezóny je pravidelně kypřen a promícháván  

• kvalita písku je pravidelně sledována  

 

Zastínění na zahradě není dostatečné, je plánována výsadba vzrostlých stromů a stavba 

dřevěné pergoly. Nad pískovištěm je stínící síť, sloužící přímému svitu slunce na 

pískoviště. Pro pobyt venku na zahradě i mimo zahradu je rodičům doporučeno, aby děti 

nosily v letních měsících sluneční brýle, letní čepici a chránily si pokožku krémy s 

vysokým UV filtrem.  
Děti mají zajištěn pitný režim i na školní zahradě. Dostatek tekutin zajišťuje kuchařka 

(přinesení, odnesení a omytí). Děti mají k dispozici barel s vodou nebo čajem a plastové 

hrnečky.  

 

Vybavenost školní zahrady: 1 pískoviště, sestava dřevěné průlezky součástí jsou dvě 

klouzačky,1 vahadlová houpačka pro 4 děti, kolotoč, lanová houpačka, různé druhy 

hraček, dřevěný zahradní nábytek, lavičky, prvky pro míčové hry, apod. Vše je průběžně 

opravováno, udržováno nebo obnovováno pro bezpečný pobyt dětí venku. Vybavení je 

určeno pro děti od 2do 7let. Vybavení je v souladu s předepsanými pokyny výrobce a 
splňuje nároky norem EU a požadavky dané řadou EN 1176 

 

 

 



Využití školní zahrady 

• dopoledne od 9.30 do 11,30 hod. 

• v letních měsících, či za vhodného počasí může být pobyt dětí venku uskutečňován 

od ranních hodin a výchovné a vzdělávací aktivity se přizpůsobí pobytu venku 

• odpoledne od 15,00 do 16,00 hod. 

• školní a mimoškolní akce mateřské školy 
Zahrada je využívána celoročně, ale s částečným omezením v zimním období. 

 

6.  Bezpečnost provozu 

 

Prostor a vybavení školní zahrady je určeno dětem ve věku 2 -7let. Starší osoby nesmí 

výše uvedené vybavení používat. Zaměstnanci školy odpovídají za bezpečnost dětí na 

školní zahradě do doby, než děti předají zákonnému zástupci nebo písemně pověřené 

osobě.  

Na školní zahradě mateřské školy je přísně zakázáno: 

• Přelézat plot a zamčené branky. 

• 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. 

• Kouřit platí i pro elektronické cigarety, požívat omamné, psychotropní látky a 

alkoholické nápoje. 

• Přemisťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa. 

• Používat hrací prvky k jiným účelům, než pro které byly zřízeny. 

• Vstupovat nepovolaným osobám, rodiče vyzvedávají své dítě u branky do školní 

zahrady. 

 

7. Kontrola areálu školní zahrady: 

 

• Denně je prováděna vizuální kontrola školní zahrady před zahájením herních 

aktivit – školnice i učitelky. 

• Provozní kontrola školní zahrady a hracích prvků je prováděna 1xměsíčně 

pověřenou osobou – školnice. 

• Pravidelně 1x za rok je dle normy ČSN EN 1176 a 1177 prováděna odborná revize 

tělovýchovného nářadí, náčiní a herních prvků na školní zahradě. Opravy jsou 
zajišťovány odbornou firmou. 

 

 

8. Údržba a úklid areálu školní zahrady  

 

Hrací plochy a ostatní venkovní plochy je nutné průběžně udržovat a ošetřovat tak, aby 

sloužily svému účelu a nemohlo docházet k úrazům. Pořádek a čistotu na školní zahradě 

zajišťuje školnice, případně i pracovník Obce Stará Lysá. Zahradní hračky jsou uloženy v 

prostorách zahradního domečku. Domeček dětem přístupný není, do prostor zahradního 
domečku vchází jen v doprovodu učitelky. Tyto hračky a pomůcky jsou pravidelně 2x do 

roka omývané a dezinfikované – školnice a to zpravidla před začátkem školního roku a na 

jaře. Pravidelnou péči o zeleň zajišťuje pracovník Obce Stará Lysá nebo zaměstnanec 

školy a to pravidelně 2xměsíčně nebo dle potřeby. Posekané traviny a další zeleň jsou 



okamžitě odváženy mimo areál školní zahrady i mateřské školy. Opadávající listí se 

pravidelně odstraňuje pracovníkem Obce Stará Lysá v průběhu celého podzimu nebo dle 

potřeby průběžně školnicí mateřské školy. Pravidelnou výměnu písku zajišťuje mateřská 

škola dle daných podmínek, pravidelné odstraňování nečistot z pískoviště zajišťuje 

školnice. Okolí pískoviště je vždy po ukončení her dětí uklizeno a zameteno – školnice. 

Před hrou dětí na pískovišti odstraní školnice s učitelkou plachtu z pískoviště a vždy po 
ukončení her opět plachtu na pískoviště umístí a řádně upevní. Po ukončení pobytu venku 

je povinností školnice a učitelky uklidit s dětmi veškeré vybavení do zahradního 

domečku, uzamknout i zahradu a klíč uklidit na určené místo ve školce.  

 

9. Závěrečná ustanovení 

Zaměstnanci školy jsou povinni organizovat činnosti dětí tak, aby preventivně předcházeli 

úrazům. Vhodně volí prostory pro jednotlivé skupiny dětí a to podle toho, jaké druhy her 

si zvolily. Provozní řád školní zahrady jsou povinni dodržovat všichni, kdo vstoupí do 

areálu školní zahrady. Při hrubém porušování provozního řádu školní zahrady jsou 
pracovníci mateřské školy oprávněni danou osobu vykázat, případně zavolat Policii ČR. 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Lysé 14.8. 2019                                                        …………………………. 

                                                                                                 Ředitelka mateřské školy 

                                                                                                          Klára Cásková  


