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Základní škola a Mateřská škola Nová Říše, příspěvková organizace 

  

 
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

Č.j ZŠ a MŠ N. Ř. 188/2019 

Vypracovala: Kateřina Hlaváčová, zástupkyně ředitele pro MŠ 

Schválil: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy 

Spisový znak:                        1.1.3 

Skartační znak: A10 

Pedagogická rada projednala dne:  27. 8. 2019 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   1. 9. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2019 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 
součást tohoto předpisu 
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Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

Směrnice je součástí organizačního řádu školy, zavádí postupy, které vedou k zajištění prevence 

ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení. 

 

Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 

Správce: Školník, pan Jiří Pelech  

Provozní doba: školní zahrady je ve všední dny od 6:00 hod. do 16:00 hod. 

 
Péče o školní zahradu: 
 

Činnost: Termín: Odpovídá:  

 
Vizuální kontrola technického stavu 

 
denně 

 
Pedagogičtí pracovníci 

 
Úklid odpadků z plochy zahrady 

 
dle potřeby 

 
Provozní zaměstnanci 

 
Hrabání a úklid listí 

 
dle potřeby 

 
školník 

 
Péče o zeleň 

 
dle potřeby 

 
školník 

 
Péče o herní prvky a dopravní prostředky 

 
dle potřeby 

 
školník 

 
Sečení trávy 

 
dle potřeby 

 
školník 

 
Prořezávání keřů a dřevin 

 
dle potřeby 

 
školník 

 
Údržba pískoviště 

 
dle potřeby 

 
školník 

 
Kontrola stavu pískoviště 

 
denně 

 
Pedagogičtí pracovníci 

 
Zakrývání pískovišť ochranou plachtou 

 
denně 

 
Pedagogičtí pracovníci 

 
Kropení pískoviště 

 
dle potřeby 

 
Provozní zaměstnanci 

 
Výměna písku v pískovišti  

 
1x za 2 roky 

 
školník 

 
Revize herních prvků 

 
1x ročně 

 
školník  

 
Drobné opravy dopravních prostředků  

 
dle potřeby 

 
školník 

 
Úklid hraček a zahradního domečku 

 
denně 

Provozní zaměstnanci 
Pedagogičtí pracovníci 
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Bezpečnost dětí:  
 
Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze účelům mateřské školy. Používání vybavení je 

určeno pro děti předškolního věku s pedagogickým dozorem. Kapacita mateřské školy je 

stanovena na 3. třídy souběžně. Zahrada vytváří příznivé podmínky pro celoroční pobyt dětí 

venku.  

Za bezpečnost dětí při pobytu na školní zahradě zodpovídají pedagogičtí pracovníci školy. Denně 

před vstupem na zahradu jsou děti poučeny bezpečném používání herních prvků. Pedagogové 

organizují činnosti a aktivity tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Před pobytem na zahradě 

dopoledne i odpoledne provádí pedagogičtí pracovníci průběžně vizuální kontrolu venkovních 

hracích ploch a hracích prvků.  

 

Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a pedagogů uklidit veškeré hračky a dopravní 

prostředky z herní plochy a uložit je do venkovního domečku. Pedagogové zametou obklady 

pískoviště a společně s dětmi zakryjí pískoviště plachtou.  

 
Zahradu uzamyká pedagogický pracovník po skončení provozní doby mateřské školy. Zjištěné 

závady se neprodleně zapisují do sešitu závad a hlásí vedení mateřské školy. Po příchodu rodiče a 

předání dítěte, nemůže rodič s dítětem pobývat na zahradě. Mateřská škola v tomto případě 

neručí za bezpečnost dětí.  

 

Vybavení školní zahrady: 

- 2x kryté pískoviště 

- Skluzavka s dřevěným domečkem  

- Dřevěný most 

- Dřevěná lávka 

- Zahradní domeček na hračky  

 
Vybavení zahradního domečku:  
 

- 4 jízdní kola 

- 4 dětská odrážedla 

- 4 dětské tříkolky 
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- 3 koloběžky 

- 4 velká nákladní auta 

- 4 kočárky na panenky 

- Hračky na písek 

- Míč na fotbal 

- Barevné křídy 

 

Na školní zahradě není dovoleno: 

- Klouzání na skluzavkách ve stoje a zády napřed 

- Vybíhání v botách nahoru po skluzavce 

- Ničení a přelézání plotu 

- Vstupovat se zvířaty 

- Kouření 

- Pití alkoholu 

- Užívání drog 

- Odhazování odpadků 

- Rozdělávání ohně 

 

 

Zpracovala: Kateřina Hlaváčová, zástupce ředitele pro MŠ  

 

Řád školní zahrady nabývá účinnosti 1. 9. 2019 
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