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Provozní řád hřiště Mateřské školy Doubravky 
 

I. Identifikační údaje 

 

Mateřská škola Doubravka, příspěvková organizace 

Ke školce 232 

282 01, Doubravčice 

Provozovatel: MŠ Doubravka zastoupená ředitelkou Mgr. Janou Halaxovou 

Správce: Jana Halaxová, ředitelka MŠ Doubravky, v nepřítomnosti ostatní pracovníci MŠ 

Doubravky (Kateřina Kebrtová Tomšů, Ilona Karkošová, Patra Hrabánková, učitelky) 

Za úklid odpovídá: Ilona Karkošová , školnice MŠ Doubravky 

 

II. Vymezení aktivit 

 

Venkovní hrací plocha s pískovištěm předškolního zařízení. 

 

III. Provozní doba 

 

V pracovních dnech od 7:00 do 16:30. 

V jiný čas nebo o víkendu při akcích pořádaných Mateřskou školou Doubravkou. 

 

IV. Podmínky provozu venkovní hrací plochy 

 

Venkovní hrací plocha má při pobytu dětí na ní přítomného zaměstnance MŠ Doubravky 

(většinou jednu nebo dvě učitelky). 

Venkovní hrací plocha se v době, kdy je školka zavřená, zamyká. 

Venkovní hrací plocha je oplocena. 

Pískoviště má síťové krytí. 

 

V. Režim údržby venkovní hrací plochy s pískovištěm 

 

Údržba pískovišť: 

 Pískoviště je jednou týdně přehrabáno (zajišťuje školnice) 

 Pískoviště je 1x do roka překopáno (zajišťuje školnice) 

 O obruby pískoviště se stará tesař, pan Turek – 1x ročně (v létě) dělá revizi, případně 

brousí a natírá 

Údržba zeleně: 
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 Sekání a údržbu trávníku zajišťují technické služby Doubravčice (v jarních měsících 1x 

za 14 dní, na podzim 1x měsíčně a podle potřeby) 

 MŠ nemá na pozemku žádné vzrostlé stromy, není nutné zajišťovat úklid listí 

 Zalévání truhlíků má na starosti školnice Ilona Karkošová 

 Zalévání skalky, záhonů a truhlíků s bylinami má na starosti školnice Petra 

Hrabánková 

 Zastřižení a odplevelení živého plotu a záhonů u vstupu do školy zajišťuje školnice 

Ilona Karkošová 

 

VI. Průběžná kontrola a péče o herní prvky 

 

Kontrolu herních prvků a zahradě zajišťuje pan Vrba 317 845 003 1x ročně v létě. 

Údržbu dřevěných prvků (klády, špalky, pískoviště, zahradní domek) zajišťuje tesař –pan 

Turek. 

Běžnou kontrolu zajišťují také zaměstnanci MŠ Doubravky a zjištěné závady ihned zapisují 

do knihy údržba a hlásí ředitelce školky, která zjednává v co nejkratším termínu opravu 

nebo nápravu. 

Záznamy o kontrolách a opravách jsou k nahlédnutí u hospodářky MŠ. 

 

VII.  Způsob zajištění hygienických limitů písku 

 

Písek je vyměňován 1x za rok. 

Písek je certifikovaný, certifikace je uložena u ředitelky MŠ. 

Pískoviště má ochrannou síť. 

 

VIII. Zajištění úklidu venkovní hrací plochy s pískovištěm 

 

Odpadky se na venkovní hrací ploše nevyskytují – na terase je koš. Případné naváté odpadky 

uklízí personál MŠ Doubravky do popelnice. 

Popelnice je odvážena 1x za 14 dní ve středu ráno. 

Na pozemku školy je kontejner na papírový odpad, který je vyvážen 1x za 14 dní. Likvidaci 

plastového odpadu má na starosti školnice Petra Hrabánková. 

 

 

 

 

 

V Doubravčicích dne 24. 8. 2015     Mgr. Jana Halaxová, ředitelka 

Úprava: 11. 7. 2017 

 

 

 



 
IČO: 71295135 
DIČ:  - 

 
Čs. spořitelna 
3244985399/0800 

 
E-mail: ms@doubravcice.cz 
Internet: ms.doubravcice.cz 

 
  Tel. 314 001 200           
         314 001 201 

 
 MŠ Doubravčice 232       
 282 01 Český Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


