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Provozní řád školní zahrady 

Účinnost od: 1. 9. 2022 

Platnost do: dle potřeby 

Spisový znak: 7.6/Ř/12 

Skartační znak: A5 

Změny:  

 

Vybavení zahrady pevné: 

 pískoviště 2x 

 balanční lanová stezka 1x 

 skluzavka 2x 

 prolézačka 1x 

 lavičky 5x 

 kočárkárna – na přenosné hračky a zahradní nářadí 

 sušáky na prádlo. 

 

Zařízení 07/2008 KARIM: 

 

 oblouky AC 017A, AC 017B 1+1 

 jehlan AC 015 1x 

 duhový domeček AP 0800 1x 

 kolotoč AP 0300 1x 

 školní tabule AP 1500 2x 

 vodník AP 1502 1x 

 sedmikráska AC 0501 1x 

 dvoumístná houpačka AP 0400 1x (všechna zařízení KARIM odpovídají všem 

normám a předpisům). 

 

Vybavení zahrady přenosné: 

 kočárky 

 hračky na písek 

 koloběžky 

 obruče 

 švihadla 



 lana 

 míče 

 auta 

 odstrkovala 

 nafukovací bazén 

 dětské lavičky 5x (přenosné vybavení se při odchodu ukládá do kočárkárny) 

 

Areál školní zahrady 

Areál školní zahrady a veškeré herní prvky slouží výhradně k účelům mateřské školy. Prostor 

je určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky mateřské školy.  

 Školní zahrada je oplocená, učitelky mají přehled o všech dětech na školní zahradě. 

 Zahrada je využívána čtyřmi třídami.  

 Pro veřejnost je zahrada mateřské školy uzavřena. Z bezpečnostních důvodů je 

zakázána hra dětí případně sourozenců dítěte při příchodu či odchodu z mateřské 

školy. Rodiče dětí jsou povinni řídit se pokyny provozovatele. 

Provozní doba školní zahrady 

Od 6:30 hod. do 17:00 hod. Děti navštěvují školní zahradu při pobytu venku v době od 9:30 

do 12:00 a v odpoledních hodinách od 14:30 do 17:00. 

Úklid venkovní hrací plochy 

 Úklid odpadků z plochy zahrady je prováděn průběžně, denně. 

 Úklid a přehrabání pískoviště dle potřeby. 

 Průběžné hrabání a odstranění listí či nečistot dle potřeby. 

 Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků před vstupem dětí 

na školní zahradu. 

 Zametení chodníků a hrací plochy je prováděna dle potřeby učitelkami nebo 

uklízečkami. 

Bezpečnost provozu školní zahrady 

Za bezpečnost dětí při pobytu venku na školní zahradě zodpovídají učitelky. Denně poučí děti 

o bezpečném používání herních prvků. Učitelky organizují činnosti tak, aby preventivně 

předcházely úrazům. Před pobytem na zahradě zkontrolují stav zahrady a herních prvků. Před 

ukončením pobytu na školní zahradě je povinnost učitelek uklidit veškeré hračky a uložit do 

prostoru k tomu vyhrazenému. Učitelky vedou děti k udržování pořádku na školní zahradě. 

Učitelky zametou obruby pískoviště a společně s dětmi zakryjí pískoviště plachtou.  

Při pobytu venku vedou učitelky děti k dodržování bezpečnostních pravidel při používání 

jednotlivých herních prvků (na pohyblivé lávce přebíhá pouze jedno dítě, nástup a výstup z 

kolotoče pouze pokud je kolotoč v klidu apod.) Zvýšený dozor učitelek je nutný při lezení na 

sedmikrásce či dalších prolézačkách.  



Péče o zeleň   

 Zatravněná plocha zahrady je pravidelně udržována. Údržbu provádí Domažlické 

technické služby dle pokynu ředitelky školy. 

 Drobné prořezy keřů a dřevin jsou prováděny dle potřeby (Dom. Technické služby, 

externí pracovníci). 

 Hrabání a úklid listí a spadaného ovoce zajišťují učitelky společně s dětmi dle potřeby. 

Kontroly, revize herních prvků 

Veškeré vybavení zahrady je pravidelně jedenkrát ročně kontrolováno revizním technikem. O 

prohlídce je vypracována zpráva dle ČSN EN 1176. 

 

Všechny závady zjištěné při pobytu na školní zahradě je nutno okamžitě hlásit ředitelce 

mateřské školy. 

 

Závaznost: Provozní řád školní zahrady je závazný pro všech děti, zákonné zástupce dětí a 

zaměstnance mateřské školy. 

 

 

Mgr. Lenka Žáková 

ředitelka mateřské školy 

 

 

 

 


