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Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446 (dále jen mateřská škola) na 
základě § 7 odst. 1 zákona 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví vydává tento provozní 
řád venkovní hrací plochy s pískovištěm. 
 
 I. Identifikační údaje 
 
Adresa:  Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 – odloučené 

pracoviště Mateřská škola Růženka, Kolínská 1236 Nymburk 
 
Provozovatel:   Základní škola a Mateřská škola Nymburk 
 
Správce:   Mgr. Bc. Soňa Obická – ředitelka školy 
 
Odpovědný pracovník: Mgr. Jana Šebestová 
 
 
II. Vymezení aktivit 
 
 venkovní hrací plocha s pískovištěm 
 
 
III. Provozní doba 
 

celoročně 6:15 – 16:30 hod. 
 
 
 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

                    Provozní řád venkovní hrací plochy s pískovištěm 

Č.j.: 613/2015 Číslo směrnice: 6/2015 

Vypracovala: Mgr. Jana Šebestová 

vedoucí učitelka MŠ   

Schválila: Mgr. Bc. Soňa Obická, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 22. 5. 2015 

Řád nabývá platnosti ode dne: 1. 6. 2015 

Řád nabývá účinnosti ode dne: 1. 6. 2015 
Případné změny budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků. 
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IV. Podmínky provozu 
 plocha hřiště je oplocena 
  slouží pouze dětem z předškolního zařízení 
  na noc se hřiště zamyká 
 pískoviště jsou opatřena propustnými sítěmi, které zabraňují propadu listí 
 
 
V. Režim údržby venkovní hrací plochy s pískovištěm 
 
Údržba pískovišť: denní uhrabání písku 
   průběžná kontrola obrub pískoviště 
 
Údržba zeleně: sekání trávy 1x měsíčně – zajišťuje externí firma 
   sezonní úklid listí -  zajišťuje externí firma 
   drobný prořez stromů – dle potřeby – zajišťuje školník 
 
 
VI. Průběžná kontrola péče o herní prvky 
 

revize zajišťuje externí firma, která předává ředitelství písemnou 
zprávu o stavu herních prvků. 
zjištěné závady odstraňuje školník 

 
 
VII. Způsob zajištění hygienických limitů písku 
 
   zakrytí pískoviště ochrannými sítěmi   
   celková výměna písku  1x ročně  
   
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 
Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřena 
zaměstnankyně: Mgr. Jana Šebestová, vedoucí učitelka MŠ Růženka. 
 
Vydáním provozního řádu venkovní hrací plochy s pískovištěm se zrušuje předchozí Provozní 
řád venkovní hrací plochy s pískovištěm č.j. 822/2014 ze dne 31. 8. 2014 
Uložení provozního řádu v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  
 
Provozní řád nabývá účinnosti dnem: 1. 6. 2015 
 
V Nymburce dne 22. 5. 2015 
 
 
 
Mgr. Bc. Soňa Obická     
     ředitelka školy 


