Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Provozní řád dětského hřiště
Čj. MSKLIC/401/2019
Platný od 1.9. 2019

Provozovatel:

Mateřská škola Klíček

tel: 495 261 463

Za úklid hřiště odpovídá: Markéta Kuželová, školnice
Bc. Kateřina Nováková, ředitelka školy
725796262
Daniel Šcerbakov – dohoda na údržbu zahrady
Petra Fedorová– Dětské hřiště pro veřejnost - dohoda
Provozní doba:

pro mateřskou školu celoročně od 6.15 do 16.45 hod
pro veřejnost soboty a neděle od poloviny dubna do poloviny října,
mimo letních prázdnin a mimo státních svátků od 10 do 12 hod a od
13 do 17 hod v říjnu do 16 hod

1) Úklid venkovní hrací plochy a zázemí:





úklid a odvoz odpadků – školnice,
úklid sociálního zařízení, vysypávání odpadkových košů – uklízečky – 1x týdně,
zametání okolí pískovišť – učitelky - vždy po použití pískoviště,
uklízení hraček v kabinetech – učitelky – průběžně.

2)

Průběžná péče o herní prvky a mobiliář



pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře –
učitelky, při víkendovém provozu - odpovědná pracovnice,
kontrola herního prostoru zahrady - odstranění nebezpečných předmětů – učitelky,
při víkendovém provozu - odpovědná pracovnice,
okamžité odstranění zjištěných, nebo nahlášených závad, zajistí školnice, případně
ředitelka školy,
jedenkrát za 2 týdny provádět kontrolu stavu, bezpečnosti a čistoty, provézt zápis při
zjištěných nedostatcích – školnice.





3) Péče o zeleň:






sekání a úklid trávy – Daniel Ščerbakov – dohoda,
hrabání a úklid listí – Daniel Ščerbakov - dohoda, veřejně prospěšné práce,
drobné prořezy keřů a dřevin, údržba živého plotu – Daniel Ščerbakov, 1x ročně
Technické služby
pletí, ničení plevelů chemickým postřikem – Daniel Ščerbakov - dohoda, školnice,
veřejně prospěšné práce

4) Údržba pískovišť:







kropení – školnice (při nedostatku svážek)
kontrola obrub pískovišť – školnice
odstraňování drobných nečistot z pískovišť (listí, větvičky apod., případně stříkaček) –
učitelky,
přehrabávání pískovišť – učitelky spolu s dětmi,
zakrývat pískoviště plachtou
1 x za 3 roky (nebo dle uvážení) výměna písku (březen, duben – použít písek kopaný
hrubosti 0,4).

5) Provozní kontrola:
Podrobnější prohlídka zaměřena na funkce a stabilitu zařízení. Provádí se v rozmezí
od 1 do 3 měsíců. O kontrole se provede zápis školnice, ředitelka
6) Roční revize:




provádí se v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně
a bezpečnosti instalovaného zařízení, základů a povrchů. Provádí je odborná firma
v souladu s platnými předpisy Odborná technická kontrola je protokolárně zanesena,
odstranění zjištěných nedostatků, zajištění oprav,
případná likvidace – výměna za nový certifikovaný výrobek, vybavený veškerou
dokumentací.

7) Provoz sprch a pítek:



ke sprchování je používána voda z městského vodovodu,
k pití z pítek je používána voda z městského vodovodu, před zahájením požívání,
(duben) prováděn rozbor vody ze dvou pítek – kontrola nezávadnosti vody,

V Hradci Králové dne 1.9. 2019

Vypracovala Kateřina Nováková, ředitelka školy

