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Provozní řád školní zahrady MŠ DUHA.
Provozní doba školní zahrady mateřské školy.
Po – Pá od 6,30 – do 17 hodin
Hrací plocha a veškeré herní prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno pro děti
z dané Mateřské školy. Zahrada je uzavřená a rozdělená tak, aby učitelky měli přehled o dětech na
školní zahradě.
Denní provoz a úklid venkovní hrací plochy
• každodenní otevírání a zavírání se řídí provozem MŠ a ročním obdobím
• úklid odpadků z herní plochy zahrady
• úklid teras podle potřeby a provozu
• úklid pískoviště a zakrývaní
• běžná vizuální kontrola technického stavu herních zahradních prvků
Průběžná péče o herní prvky
• v případě zjištěných nebo nahlášených nedostatků následuje zajištění herního prvku před
používáním dětmi
• odstranění, oprava dle potřeby
Péče o zeleň
• sekání a úklid trávy dle potřeby zajištěné firmou
• úklid kamínků z herní plochy, chodníků
• 1x ročně vyhrabání zahrady a listí a odvoz
• 1x ročně v případě potřeby průřez keřů nebo stromů
• Průběžné zametání chodníků
• Průběžné kropení teras, pískovišť
Údržba pískoviště
• 1x za 2 roky výměna pískoviště
• odstranění hrubých nečistot
• denní zakrývání ochrannou plachtou
• v letním suchém období – kropení vodou

Roční revize herních prvků
• odborná kontrola 1x do roka (záznam v revizní zprávě)
• případná oprava záruční opravy provádí dle smlouvy výrobce a dodavatele
Bezpečnost dětí
• za bezpečnost dětí při pobytu na školní zahradě zodpovídají učitelky
• denně je musí poučit o bezpečném používání herních prvků
• organizují činnost tak, aby preventivně předcházely úrazům dětí
• povinnost dětí a p. učitelek je, že při odchodu ze školní zahrady po sobě uklidí veškeré hračky
a uloží je pod uzamčením do příslušných prostor k tomu určených
• p. učitelky mají za povinnost průběžně zametat kolem pískovišť, dohlížet, aby děti písek
nevynášely mimo pískoviště
• zakrýt pískoviště ochrannou plachtou
• provozní zaměstnanci mají za povinnost uzamykat vstupy na školní zahradu

Zásady při používání herních prvků
• pískoviště – hra s hračkami určených na písek, auta
• pružinové herní prvky – podle počtu sedátek jedno nebo dvě sedící děti
• houpačky – nepřetěžovat dětmi, houpat vždy v sedě
• multifunkční sestavy – výstup po určené ploše, sjezd vždy v sedě, nešplhat po skluzavce
nahoru, používat za přítomnosti učitelky
• dřevěné domky – při vstupu používat vchod do domečku, nepřelézat, nevlézt jiným otvorem
• lavičky – využívat k odpočinku, prohlížení knížek a apod.
• chodníky – jízda na koloběžce, jízda s kočárky, kreslení křídou, florbal
• terasy – hry, kreslení u plastových nebo dřevěných sedacích lavic, NE KOPANÁ
Všeobecné zásady pro zaměstnance MŠ
• každý kdo vstupuje do areálu školní zahrady je povinen dodržovat všechna bezpečnostní
opatření, aby nedošlo k úrazu dětí a dospělých. Je povinen dodržovat čistotu a pořádek,
neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit zařízení MŠ
• rozdělávání ohně je pouze pod kontrolou učitelek a v souladu s pořádanou akcí odsouhlasenou
ředitelkou školy
V areálu MŠ a školní zahradě je zakázáno
• v celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog.
• volné pobíhání psů
Areál a školní zahrada není veřejné hřiště, po vyzvednutí dítěte je nutné školní zahradu opustit.
Při porušení pravidel tohoto provozního řádu školní zahrady má provozovatel právo vykázat
dotčenou osobu z areálu školy.
Tento řád je platný od 2. 1. 2020 – do další aktualizace.

V Praze dne 2. 1. 2020
Exnerová Danka, ředitelka MŠ

