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Úvodné ustanovenia
Prevádzkový poriadok areálu materskej školy je vypracovaný v zmysle požiadaviek na detské
ihriská, stanovenými slovenskými, európskymi a medzinárodnými technickými normami,
zákonmi Slovenskej republiky, nariadeniami vlády SR, vyhláškami SR, hygienickými
normami a zákonom č. 553/2007.Z.z. o ochrane zdravia v znení neskorších predpisov a
technickými požiadavkami na bezpečnosť športovísk a priestorov poskytujúcich vzdelávanie
mimo školu.
1.časť
Charakteristika areálu materskej školy
Naša materská škola je obklopená členitým terénom s bohatou zeleňou. Areál je rozdelený na
oddychovú časť, kde sa nachádza pieskovisko, šmýkačka, detský kolotoč, domček pre menšie
deti.
V strednej časti je medzi stromami ležovisko, ktoré slúži deťom na oddych, hry ale aj na
cielené vzdelávacie aktivity. V jeho blízkosti je stôl s lavičkami, kde si deti môžu kresliť,
využívať ho na hry i občerstvenie a kôš na smeti.
V najvyššej časti je ohnisko s lavičkami, ktoré využívame najmä pri spoločných posedeniach
s deťmi a ich rodičmi.
Všetko je situované tak, že v zimnom období kopec bezpečne slúži deťom na sánkovanie
a bobovanie.
Ďalšia časť areálu slúži na športové aktivity. Máme vybudované malé multifunkčné ihrisko so
zeleným umelým povrchom. Ihrisko je vybavené bránkami a basketbalovým košom. Slúži na
kolektívne hry ako aj na cvičenie v prírode. V jeho blízkosti je samostatný stabilný kôš na
hádzanie.
Na druhej strane areálu máme vlastné dopravné ihrisko s prenosnými dopravnými značkami
a semaformi. Deti ho využívajú na kolobežkovanie, bicyklovanie a osvojovanie základných
pravidiel cestnej prevádzky. V jeho blízkosti máme aj stojany na bicykle, ktoré sme si
vyrobili v spolupráci s rodičmi. Sú bezpečne zabudované v malom svahu pri dopravnom
ihrisku.
V záhrade plnej zelene a stromov, ktoré poskytujú deťom dostatok chládku sa nachádzajú
preliezačky so šmýkačkami, dajú sa tu tiež umiestniť hojdačky, či relaxačný vak. Súčasťou
záhrady je tiež veľké zakryté pieskovisko, lavičky na oddych a kôš na smeti. Táto plocha pri
nákladnej bráne, slúži tiež ako evakuačná plocha.
Pred budovou medzi vstupmi do materskej školy máme záhony kvetín, prístup do budovy
umožňujú schody ale aj bezbariérový chodník. Schody sú podľa predpisov označené a popri
nich je zábradlie.
Areál má všestranné využitie pre oddych, hry, tvorenie, vzdelávacie aj športové aktivity detí.
Nakoľko sme zaradený v medzinárodnom projekte „Zelená škola“ deti majú dostatok
možností na pozorovanie, bádanie skúmanie aj starostlivosť o zeleň a poriadok v záhrade.

2. časť
Bezpečnostné požiadavky
1. Areál je z každej strany oplotený, aby deti mali vytvorené bezpečné prostredie a boli
chránené pred nebezpečenstvom a bol znemožnený pohyb voľne sa pohybujúcich
zvierat. Uzamykaním areálu ho tiež chránime proti vandalizmu. Výška oplotenia spĺňa
požadovanú výšku.
2. Ihrisko je na ľavej strane od vstupnej brány a na pravej strane areálu. Za budovou MŠ
sa nachádza dopravné ihrisko a vedľa budovy je multifunkčné ihrisko.
3. Prevádzkový poriadok je prístupný v každej šatni materskej školy a dôležité
informácie sú zverejnené pri vstupe do areálu školy.
4. Piktogramy označujú čo sa v areály zakazuje.
5. Zariadenia sú staršie a preto nie sú označené výrobnými štítkami.
6. Zariadenia sú od seba v primerane bezpečnej vzdialenosti a bezpečné na používanie.
7. Pravidelne sa kontrolujú a udržiavajú.
8. Dopadové plochy sú trávnaté, len v zámku na lezenie je jemný štrk.
3. časť
Zásady bezpečného využívania detského ihriska
3.1 Zásady bezpečného správania sa detí na detskom ihrisku
1.
2.
3.
4.
5.

Využívať ihrisko na účely na ktoré je konštruované.
Používať len tie zariadenia, ktoré sú bezpečné.
Dodržiavať pokyny pedagogických zamestnancov.
Dodržiavať pravidlá hry v jednotlivých častiach ihriska.
Naprekážať iným deťom tým, že vstúpi za pohyblivé časti zariadení, ktoré sú práve
v pohybe.
6. Nezdržiavať sa na zariadeniach bez dozoru dospelej osoby.

3.2 Bezpečnostné zásady pre dospelé osoby – zákonných zástupcov detí
1.
2.
3.
4.
5.

Ak sa zdržujú s deťmi v areály MŠ, zodpovedajú za ich bezpečnosť..
Dbajú na šetrné zaobchádzanie so zariadeniami a správnosť ich využívania.
V areály sa nesmú hrať staršie deti ako 8 rokov.
Do areálu ja zakázané vodiť zvieratá.
Je zakázané rozkladať oheň, poškodzovať zeleň, znečisťovať areál a poškodzovať
vybavenie celého areálu.
6. Zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch areálu MŠ.
7. Počas prevádzky MŠ sa s deťmi dospelé osoby zdržiavajú len mimo skupiny detí,
ktoré má pod dohľadom pedagogický zamestnanec.
8. V čase uzatvorenia prevádzky MŠ je zakázané sa zdržiavať v areály MŠ.

4. časť
Kontrola a údržba zariadenia
4.1Plán kontrol
•
•
•

Bežná vizuálna kontrola
Prevádzková kontrola
Hlavná ročná kontrola

4.1. 1 Bežná vizuálna kontrola
Bežná vizuálna kontrola je zameraná na úroveň čistoty povrchu detského ihriska,
kompletnosť a opotrebovanie zariadení, kontrolu základov, konštrukčnú pevnosť zariadení
a celkovú bezpečnosť detského ihriska.
Bežnú kontrolu vykonáva poučená osoba o spôsoboch vykonávania kontroly, ktorá ukončila
špecializovaný kurz s osvedčením.
Vykonáva sa minimálne raz za 7 dní.
4.1.2 Prevádzková kontrola
Prevádzková kontrola je podrobnejšia, zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadenia a to
najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania.
Prevádzkovú kontrolu môže vykonávať osobe s platným osvedčením alebo dodávateľským
spôsobom špecialista z oblasti detských ihrísk ( napr. autorizovaná osoba, špecialista z oblasti
bezpečnosti ihrísk, napr. transportexpert.sk..).
Vykonáva sa periodicky, avšak najmenej raz za 3 mesiace.
4.1.3 Hlavná kontrola
Úlohou ročnej kontroly je hodnotenie úrovne bezpečnosti zariadení, základov a povrchov,
napríklad účinky poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek
zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonávaných opráv alebo dodatočne
zabudovaných alebo vymenených častí.
Hlavnú ročnú kontrolu môže vykonávať len nezávislý špecialista z oblasti BOZP – dopravy,
bezpečnosti detských ihrísk alebo autorizovaná osoba.
4.1.4 Mimoriadna kontrola
Úlohou mimoriadnej kontroly je komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti detského ihriska
v súvislosti vzniku úrazu alebo smrti dieťaťa alebo inej osoby na detskom ihrisku.
Mimoriadnu kontrolu môžu nariadiť najmä nezávislé súdy, orgány činné v trestnom konaní
alebo slovenská obchodná inšpekcia.
Nariadenú kontrolu pre účely posúdenia bezpečnosti detského ihriska môžu vykonávať iba
znalci z odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – odvetvie Doprava.

5. časť
Starostlivosť o pieskoviská
V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov - § 24 ods. 5 c) sa zabezpečuje pravidelné čistenie
a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadení pre deti tak, aby tieto
nepredstavovali riziko v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavalo sa
najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy v pieskoviskách.
V súlade s Vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na
pieskoviská - § 2, pieskoviská sa udržiavajú čisté, prekopávaním, prehrabávaním
a polievaním pitnou vodou najmenej raz za dva týždne počas sezóny. (od l.marca do 30.
novembra kalendárneho roka), o čistení a udržiavaní pieskoviska sa vedú záznamy.
6. časť
Základná obhliadka detského ihriska učiteľom
Pri príchode na detské ihrisko sa učiteľ vizuálne presvedčí o:
1) zabezpečení detského ihriska: stav oplotenia a bránok (poškodenie, vandalizmus
a ostatné..),
2) čistotu detského ihriska ( či sa nenachádzajú na ihrisku cudzie prvky napr. rozbité
sklo, či sa na ihrisku nevykonáva oprava, údržba a či je používanie ihriska technicky
alebo inak obmedzené),
3) stav podložia ( po daždi –bahno..),
4) kompletnosti zariadení,
5) stav, opotrebovanosti zariadení ( či nevyčnievajú klince, vyčnievajúce záchyty,
chýbajúce dosky, prehnité dosky, poškodený náter, zmena stavu – zlomené časti po
vandalizme.....)
6) technické upevnenia zariadení – či vyčnievajú základy nad povrch detského ihriska,
stabilita – pevnosť uchytenia,
7) ďalšie nedostatky
8) vizuálna kontrola pieskoviska – psie a mačacie fekálie, injekčné striekačky....
Ak učiteľ zistí nedostatky je povinný to oznámiť prevádzkovateľovi ( riaditeľovi MŠ ), aby
boli odstránené. V prípade zistenia závažných nedostatkov ohrozujúcich bezpečnosť detí je
zakázané používať nevyhovujúce zariadenia, časť ihriska alebo celé ihrisko. Učiteľ v tomto
prípade zabezpečí, aby sa deti nehrali na nevyhovujúcich zariadeniach alebo ukončí hru
a s deťmi opustí detské ihrisko.

7. časť
Povinnosti učiteľa pri vzniku úrazu dieťaťa na detskom ihrisku
V prípade že dôjde na detskom ihrisku k úrazu dieťaťa je každý kto sa nachádza na detskom
ihrisku povinný poskytnúť zranenému dieťaťu prvú pomoc.
Po poskytnutí prvej pomoci je nevyhnutné privolať zdravotnú službu, ak je ohrozený život
dieťaťa. V prípade aj malého zranenia dieťaťa (malá rana, škrabanec..) je potrebné toto
zranenie ošetriť.
Následne ak je to možné bezodkladne o zranení dieťaťa sa musia informovať rodičia alebo
jeho zákonný zástupca.
Každý úraz aj malé zranenie sa musí zapísať a dať podpísať zákonnému zástupcovi. V prípade
úrazu objasniť príčiny jeho vzniku. V prípade vzniku vážneho úrazu alebo usmrtenia dieťaťa
je povinnosť privolať aj políciu.
Tento postup pri vzniku úrazu dieťaťa sa vzťahuje aj na učiteľa v materskej škole.
Povinnosťou riaditeľa materskej je vážny úraz hlásiť zriaďovateľovi ako aj poslať správu
o úraze na MŠVVaŠ SR.
Akékoľvek zranenie dieťaťa nepodceňovať, lebo v budúcnosti môže mať následky, prípadne
rozsiahlejšie poškodenie detského organizmu. V tomto prípade si môže ľahko stať, že si rodič
zraneného dieťaťa bude môcť následne uplatniť v prípade zanedbania si základných
povinností učiteľa, resp. prevádzkovateľa súdnou cestou bolestné alebo iné odškodnenie.
8. časť
Usmernenie pre zamestnancov
Každé zranenie zapísať, dať podpísať po informovaní zákonného zástupcu dieťaťa
a bezodkladne nahlásiť riaditeľovi školy. Pokiaľ pedagogický zamestnanec odchádza
z materskej školy ako posledný, je povinný areál skontrolovať, č sa v ňom ešte niekto
nenachádza a uzamknúť ho.
9. časť
Tiesňové volania
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Areál materskej školy je chránený kamerovým systémom

