
 
 

č. j.: 215/2021 

 

Provozní řád dětského hřiště a školní zahrady 
 

Provozovatel: Mateřská škola Sluníčko, p.o., Školní 349, Želivec, 251 68 Sulice 
Odpovědná osoba/správce: pan Pavel Bareš, školník, provozovatele MŠ Sluníčko 
 
Dětské hřiště a zahrada je využívána pouze dětmi, které navštěvují Mateřskou školu 
Sluníčko, p.o., a to pod dohledem pedagogických a nepedagogických zaměstnanců 
provozovatele. 
 
Při mimořádných akcích na dětském hřišti a zahradě, kde je hřiště, herní prvky a zahrada 
zpřístupněna pro veřejnost, smí dítě z bezpečnostních důvodů využívat zařízení a herních prvků 
dětského hřiště pouze za dozoru doprovázející dospělé osoby. 
 
Dětské hřiště a zahrada jsou určeny pro děti ve věku 3 až 10 let (max. do 40 kg váhy). Děti mladší 
nebo straší a těžší mají přísný zákaz využívat herní prvky na hřišti. 
 
Vstup na školní hřiště a zahradu není dovolen, pokud jsou špatné klimatické podmínky 
nebo zjištěné závady na herních prvcích. O tom, zda jde o špatné klimatické podmínky či o 
závadu vždy rozhoduje správce hřiště a zahrady (např. povrch je kluzký, namrzlý, případně jsou 
na něm zjištěné závady). 
 
Provozní doba hřiště a zahrady je od pondělí do pátku v době od 07:00 do 17:00 hodin, 
nestanoví-li provozovatel jinak, např. v době konání mimořádných akcí za účasti 
veřejnosti. 
 
Na dětské hřiště a zahradu je  Z A K Á Z Á N O: 

- vstupovat rodičům a dětem bez souhlasu ředitelky MŠ v době, kdy není zahrada 

využívána dětmi MŠ Sluníčko pod dohledem pedagogických a nepedagogických 

zaměstnanců MŠ Sluníčko, 

- odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, poškozovat herní prvky a zařízení na 

dětském hřišti a zahradě, 

- vstupovat se zvířaty i na vodítku, 

- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, 

- vnášet skleněné nádoby či jiné předměty, které by při rozbití mohly být nebezpečné pro 

návštěvníky dětského hřiště a zahrady, 

- vjíždět na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu, včetně elektrických vozítek a 

podobných zařízení. 

Na dětské hřiště a zahradu je povolen vstup zákonným zástupcům jen za účelem převzetí 
dítěte a po jeho vyzvednutí opustí zákonní zástupci a dítě zahradu a dětské hřiště, a to 
z provozních a bezpečnostních důvodů. Při odchodu je povinností zákonného zástupce 
uzavřít vstupní branku, včetně zajištění západkou. 
Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků. 

Mgr. Václava 

Kunická,    ředitelka 

školy, v.r. 

V Sulicích - Želivci dne 30. 4. 2021                  Vyvěšeno: 30. 4. 2021 
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