
Základní škola  a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace 
Lukov 32, Mor. Budějovice 676 02 

Provozní řád multifunkčního hřiště a školní zahrady ZŠ 

I. Obecná ustanovení  

Vlastníkem školní zahrady a multifunkčního hřiště  je zřizovatel Obec Lukov, se sídlem 

Lukov 10, Mor. Budějovice 676 02. 

Provozovatelem je: Základní škola a mateřská škola Lukov, p.o., zastoupená ředitelkou 

školy.  

 

II. Provoz venkovních hracích ploch  

Vlastník areálu zajišťuje  

- pravidelné seč a úklid trávy, listí a sněhu,  

- průřez dřevin, 

- sleduje stav oplocení  

- údržbu přístupových cest 

- výměnu písku u dopadových ploch  

Vyučující a vychovatelka zajišťují 

- vizuální kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků  

- závady neprodleně hlásí ředitelce školy. 

 

III. Bezpečnost  

-  za bezpečnost žáků na školní zahradě a hřišti odpovídají pedagogové a vychovatelka 

ŠD 

- před každou novou sezónou (na jaře a v září) poučí děti o bezpečném používání herních 

a sportovních prvků 

- organizují činnosti tak, aby preventivně předcházeli úrazům 

- školní zahrada je z důvodu bezpečnosti oplocena  

- každý, kdo vstupuje na tyto plochy, je povinen dodržovat všechna bezpečnostní 

opatření, aby nedošlo k úrazu 

- je povinen udržovat čistotu a pořádek, neničit herní zařízení 

 

IV. Vyzvedávání žáků na školní zahradě (školní družina)  

- za příznivého počasí jsou žáci odpoledne na školní zahradě, zákonní zástupci je 

vyzvedávají přímo tam 

- vychovatelka odpovídá za žáky do doby, kdy je předají zákonnými zástupcům. 

 

VI. Multifunkční hřiště: 

1. Plocha školního hřiště a jeho technické vybavení slouží pouze k provozování spor-

tovních činností, ke kterým je konstrukčně a stavebně uzpůsobeno a vybaveno (malá 

kopaná, házená, volejbal, tenis, florbal, basketbal, další vhodné sportovní a pohybové 

aktivity nepoškozující povrch a vybavení hřiště). Školní hřiště je určeno zejména k 

provozování školní tělesné výchovy a mimoškolních aktivit.  
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2. Do areálu školního hřiště je umožněn vstup veřejnosti dle provozního řádu obce, ale 

nejedná se o veřejné prostranství. Vstup a využívání areálu školního hřiště je na vlastní 

nebezpečí, škola nenese odpovědnost za škody vzniklé na vnesených či odložených věcech 

ani za případné újmy na zdraví či jiné škody vzniklé v důsledku využívání areálu školního 

hřiště.  

3. V době školního vyučování se provoz řídí rozvrhem školy.  

4. V areálu školního hřiště je zakázáno:  

➢ odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál hřiště,  

➢ odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní vybavení,  

➢ stupovat s nápoji, 

➢ vstupovat na hřiště v nevhodné (nebo ve znečištěné obuvi (blátem apod.), je nutné 

používat čistou sportovní obuvi bez špuntů a hrotů, se světlou podešví,  

➢ vnášet ostré předměty či jinak nebezpečné předměty a látky ohrožující zdraví a 

bezpečnost a manipulovat s nimi,  

➢ vjíždět na hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, 

skateboardech, s dětskými kočárky a na dětských srážedlech,  

➢ přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,  

➢ kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky, 

➢ rozdělávat oheň a manipulovat s ním, 

➢ házet nebo kopat míče do budovy školy nebo okolních budov, 

➢ lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízeních, 

➢ narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem, 

➢ jakýmkoliv způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště, 

➢ vodit psy či jiná zvířata a jejich volné pobíhání po hřišti, kromě psů služebních a 

psů sloužících zdravotně postiženým osobám. 

 

VII. Školní zahrada s hracími prvky: 

Venkovní vybavení: 

1x altán 

1x vahadlová houpačka 

1x zemní trampolíny 

1x houpačka hnízdo 

1x multifunkční sestava (prolézačky)  

Zásady při používání herních prvků  

• houpačka hnízdo – použití pouze v sedu, nepřetěžovat dětmi, neseskakovat z 

houpačky, když je v pohybu   
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• vahadlová houpačka – použití pouze v sedu, použití dvěma dětmi, každý na jednom 

sedátku  

• multifunkční sestava –  nutný pedagogický dozor, chránit děti proti pádu, nevěšet se 

vzhůru nohama ze žádného z prvků 

• zemní trampolína - není dovolen větší počet současně si hrajících dětí na trampolíně 

než 2, je zakázáno vyskakování ven z trampolíny   

Roční revize herních prvků  

• Provozní kontrola se provádí 1x měsíčně (se zápisem do provozní knihy) 

• Odborná kontrola 1x ročně (písemná zpráva) a) případná oprava záruční opravy 

provádí dle smlouvy výrobce a dodavatel 

Denní úklid venkovní plochy  

• úklid odpadků z plochy zahrady 

• běžná vizuální kontrola technického stavu zahradního vybavení  

Průběžná péče o herní prvky  

• okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků 

•  nátěry dřevěných prvků dle potřeby  

 

VIII. Závěr  

Provozní řád venkovní plochy je závazný pro všechny zaměstnance Základní školy a 

mateřské školy Lukov, příspěvkové organizace, žáky, zákonné zástupce a všechny ostatní 

návštěvníky.  

 

Provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2019 

 

 

                                                                 

X Blanka Potěšilová

Blanka Potěšilová

ředitelka školy

Podepsal(a): Mgr. Blanka Potěšilová  
 

 

 V Lukově dne 30. 8. 2019                      ………………………………………… 

                                                                 Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy 


