Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň – sever,
příspěvková organizace

Příloha Školního řádu č.2/2018
Provozní řád venkovní hrací plochy
Venkovní vybavení
-

3x pískoviště
1x sklad hraček s venkovní učebnou
1x zahradní domek na ukládání pomůcek + sklad hraček
1x hobby domek dětský se skluzem (do 1m)
1x pružinová houpačka
5x hravé lavičky (2x loď, letadlo, auto, lokomotiva)
2x houpací centrum (hobby provedení – 2x sedačky, 1x hnízdo, 1x houpací lano)
1x velká lavice s opěradlem, 9x malá lavička
1x stůl velký, lavice s opěradlem, lavice bez opěradla
1x dopravní hřiště
1x stojan na koloběžky a kola

Používání venkovních hracích prvků
Venkovní hrací plocha je uzavřená, vybavena pro pobyt a hrací potřeby dětí předškolního věku.
- pružinová houpačka – použití pro 2 děti
- houpací sestavy – použití pouze za přímé přítomnosti dozorující učitelky, zvláště při využití
hobby prvků dbát přímého zvýšeného dohledu nad dětmi
- hravé lavičky – dětem přístupné k volným hrám
- dětský hobby domek se skluzem – skluz pouze v sedu a pod přímým dohledem učitelky
- lavice a lavičky – k relaxaci v sedu
- stojan na kola – na odkládání kol a koloběžek dětí (kola si rodiče zabezpečí proti odcizení)
- dopravní hřiště – vždy pouze skupina dětí stejného věku pod přímým dohledem
a organizačním zajištění učitelky
Pobyt na venkovní hrací ploše – organizační a bezpečnostní zajištění
- učitelky odpovídají za bezpečnost dětí při pobytu dětí v tomto prostoru, organizují činnosti
tak, aby preventivně předcházely úrazům, dbají zvýšeného dohledu při použití hobby prvků
- před pobytem na venkovní ploše (dopoledne i odpoledne) školnice zkontroluje aktuální stav
hracích prvků a otře lavičky, v případě potřeby kropí zahradu (písek) v dostatečném předstihu
než jdou děti ven
- školnice denně kontroluje celou plochu i zajištění - oplocení, dle potřeby vše uklízí, zametá
- každá učitelka vizuálně zkontroluje používané vybavení = prevence úrazu
- před ukončením pobytu je povinností dětí i učitelek veškeré pomůcky odklidit do skladů
a uzamknout je, samostatný vstup do skladů je dětem ZAKÁZÁN!
- učitelky za pomoci dětí zametou obklady pískovišť, stáhnou a ukotví ochranné plachty
- všechna zjištěná bezpečnostní rizika jsou všichni povinni neprodleně hlásit ředitelce MŠ
Odpoledne po ukončení provozu zamyká branku pro vstup a vrata uklízečka.

Provozní doba:
V průběhu školního roku zpravidla od 8.00 hodin do 16.00 hodin.
Vstup povolen pouze pod dozorem pedagoga i v době scházení a rozcházení dětí.
Venkovní hrací plocha MŠ není veřejnosti volně přístupná, slouží k výchovně
vzdělávacím účelům!!!
Ve Zbůchu dne 27.8. 2018

Bc.Naděžda Bacíková
ředitelka MŠ

