
Provozní řád školní zahrady 
 

Č.j.: STEFC/905/2022 

 

Vydáno: 29. 8. 2022 

 

Provozovatel hřiště: Základní škola a Mateřská škola, Štefcova 1092, Hradec Králové 

Za provoz a úklid odpovídá: Mgr. Taťána Metelková, zástupkyně ředitele pro MŠ 

                                                  tel: 725781552 

 

Provozní doba: celoročně pondělí – pátek  9.00 – 16.45 

 

1. Denní úklid venkovní hrací plochy:   
 

 každodenní otevírání a zavírání školní zahrady – zajišťují pověření učitelé MŠ 

 úklid odpadků z plochy zahrady do sběrného kontejneru – provádí provozní pracovníci 

MŠ, učitelé mají povinnost kontrolovat před pobytem a při pobytu na zahradě její stav, 

zabránit zranění dětí, sahání na mrtvá zvířata, informovat vedoucí mateřské školy o 

aktuálních nedostatcích 

 úklid sociálního zařízení (umístěno v budově MŠ) – provádí každodenně provozní 

pracovníci MŠ 

      

2. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář 

 

 pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře - 

učitelé mají povinnost kontrolovat před pobytem a při pobytu stav zahrady, informovat 

vedoucí mateřské školy o aktuálních nedostatcích 

 revizní kontrola – provádí pravidelně revizní technik 1x ročně 

 odstranění zjištěných nedostatků – odpovídá vedoucí MŠ 

 

3. Péče o zeleň 

 

 sekání a úklid trávy, shrabání a odvoz listí, zavlažování – zajistí provozní pracovníci 

 drobné prořezy keřů a dřevin – zajistí provozní pracovníci a Technické služby města 

Hradec králové 

     

4. Údržba pískoviště 

 

 kontrola stavu obrub pískoviště, denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých 

nečistot), kropení v době sucha, každodenní zakrývání ochrannými sítěmi - provádí 

provozní pracovníci a učitelé  

 výměna písku dle harmonogramu (provádí Technické služby města Hradec králové) 

       

         

                                                                                           

……………………………………….                            ………………………………………. 

             Mgr. Eduard Hlávka,                                                  Mgr. Taťána Metelková, Ph.D., 

         ředitel ZŠ a MŠ Štefcova                                                  zástupkyně ředitele pro MŠ 



S Provozním řádem školní zahrady byli dne 30. 8. 2022: 

 

 

 

jméno podpis 

Hubková Kristina  

Hurdálková Andrea  

Jiránková Soňa  

Klefersteinová Vladimíra  

Krumlová Alena  

Květová Markéta  

Machačová Dana  

Metelková Taťána  

Mičánek Michal  

Mojžíšová Martina  

Podobská Jitka  

Rosová Petra  

Rousková Martina  

Rozsívalová Anna  

Svobodová Milena  

Špičanová Jana  

Štěpánková Tina Zoe  

Tomášová Zuzana  

Tomišková Michaela  

Žitná Viera  

  

 


