Příloha č. 2
Provozní řád hřiště Dětských skupin 1., 2., 3., Českolipská 621, Praha 9 – Prosek, 190 00
1. Děti navštěvují zahradu, jejíž součástí je dětské hřiště, pouze za dozoru pracovníků
v sociálních službách.
2. Pracovníci v sociálních službách zodpovídají za bezpečnost dětí a činnost organizují tak,
aby předcházely úrazům.
3. Zahrada je rozdělena do hracích ploch podle jednotlivých skupin.
Dětská skupina 1. a dětská skupina 3. využívají plochy za budovou, kde jsou oddělení
umístěna.
Dětská skupina 2. využívá plochu za hospodářskou budovou.
Vybavení a herní prvky dle dětských skupin:
Dětská skupina 1. - dvoumístné auto s vozíkem, pískoviště s plachtou velké, lavička
zabudovaná do země.
Dětská skupina 2. - domek s malovací stěnou, prohazovala (žába, medvěd), most „cik cak“,
pérové houpadlo, pískoviště s plachtou velké, pískoviště s plachtou
malé, lavička zabudovaná do země.
Dětská skupina 3. – mašinka s vagónem, prohazovací stěna, pérové houpadlo, přístřešek
(nádraží), pískoviště s plachtou velké, lavička zabudovaná do země.
4. Před pobytem venku zodpovědný pracovník v sociálních službách kontroluje stav herních
prvků a vede o tom evidenci (kontrola spojů, nátěrů, plachet na pískovišti atd.). Pracovníci
v sociálních službách jednotlivých dětských skupin mají za povinnost při opuštění zahrady
zakrýt pískoviště plachtou.
5. Celkovou plochu a stav zeleně kontroluje a udržuje zahradník Sociálních služeb Praha 9.
K jeho povinnostem patří sekání trávy, kropení, plení, sbírání větví, drobné prořezy keřů a
dřevin, hrabání trávy a listí, sbírání odpadků, úprava – překopání a přehrabání pískoviště,
v zimním období vyčištění cest od sněhu, posyp.
6. Herní prvky se nacházejí v areálu Dětských skupin, kam je vstup veřejnosti zakázán.
7. V letních měsících jsou na zahradě umístěna dvě mlhoviště, která jsou napojena na vodovod
(bez ohřevu vody). Voda z mlhoviště se nerecykluje, je likvidována vsakem do terénu.
8. Pracovníci v sociálních službách na odpolední směně mají za povinnost areál při odchodu
uzamknout.
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