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I. Údaje o zařízení:
Adresa školy:
Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk
Hrubý Jeseník 123
289 32 Oskořínek
Adresa venkovní plochy:
Mateřská škola
Hrubý Jeseník 51
289 32 Oskořínek
IČ: 75030594
Tel: 325588775 – MŠ, mob.: 732449109
Ředitel školy: Mgr. Oberhel Jaroslav
Za úklid odpovídá: domovnice MŠ
II. Popis zařízení
Typ: Venkovní hrací plocha s pískovištěm předškolního zařízení
Provozní doba: od 6,30 do 16,00
III. Podmínky provozu a vybavení

Venkovní hrací plocha se v době provozu mateřské školy i mimo provoz zamyká.
Celý objekt je oplocen. Součástí vybavení je zahradní altán, skluzavka, houpačka,
venkovní tabule a pískoviště.
Jako opatření vedoucí k minimalizaci mikrobiologického a parazitárního znečištění
pískoviště je jeho zakrytí prodyšnou textilií. Obruba pískoviště je opatřena
umělohmotným rámem.

IV. Režim údržby venkovní hrací plochy s pískovištěm
Každodenní běžná vizuální kontrola při venkovním pobytu dětí prováděná pedagogickými
pracovníky.
Kontrola revizním technikem 1x ročně.
Výměna písku 1x za dva roky.
Laboratorní rozbor písku 1 x za dva roky v souvislosti s výměnou písku.
Denní přehrabávání pískovišť, odstraňování hrubých nečistot.
Přehazování pískoviště průběžně při jeho využívání.
Každodenní úklid větví a hrubých nečistot v areálu – pedagogičtí pracovníci v době
venkovního pobytu, rozsáhlejší úklid domovnice.
O sekání trávy, drobné prořezy keřů a dřevin a úklid listí se starají pracovníci OÚ Hrubý
Jeseník.
Nátěry herních prvků k tomu určenými nátěrovými hmotami – dle potřeby.
Odborné kontroly revizním technikem jsou prováděny v měsíci pravidelně v měsíci lednu
nebo únoru firmou „VRBA MILAN, Vlašim“. O kontrole je veden záznam a je vystavena
Revizní kontrolní zpráva.
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