
 

 

 
Provozní řád školní zahrady MŠ Pohádka, příspěvková organizace 

Provozní řád školní zahrady upravuje provoz, organizaci, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti 
všech zainteresovaných (dětí, rodičů, zaměstnanců, partnerských organizací) s přihlédnutím k místním pod-
mínkám. Určuje podmínky údržby, úklidu a zabezpečení kontroly všech zařízení z hlediska bezpečnosti a 
dodržování hygienických předpisů. 
 
Řád vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze: 
 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborným a jiném 
            vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 
 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 
 

 Obecná ustanovení 
Vlastníkem školní zahrady: je zřizovatel, Obec Březí 
Provozovatelem: je Mateřská škola Pohádka, příspěvková organizace 
Školní zahrada: slouží dětem Mateřské školy Březí. Do areálu je zákaz vstupu nepovolaným osobám a zákaz 
vstupu se zvířaty. 
Provozní doba: pondělí - čtvrtek od 07:00 hod. do 17:00 hod., pondělí – pátek od 07:00 do 16:30 hod.,  v 
době konání akcí do ukončení akce. 
 
Výklad pojmů 
 Provozní řád – určuje podmínky provozu zařízení školní zahrady, včetně podmínek zajištění údržby, úklidu 

a zabezpečení kontroly všech zařízení z hlediska bezpečnosti a dodržování hygienických předpisů. 
 Zahrada mateřské školy – je plocha určená pro přístup dětí a rodičů do budovy školky, pro vzdělávací 

aktivity, hry, sport a pohyb dětí. Tato plocha je nedílnou součástí mateřské školy. Celý areál zahrady je 
oplocen.  

 Pískoviště – je ohraničená plocha s pískem určená ke hraní dětí s možností výměny písku, zakrytá plachtou 
nebo sítí dle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 Zařízení školní zahrady – jsou herní prvky, které splňují ČSN EN 1176 – 77 

 Zahrada je určena pouze pro děti, které jsou přijaté předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Pro part-
nerské organizace je vstup povolen pouze s předchozím souhlasem vedení školy.  

 Nepovolaným osobám je vstup zakázán !!! 

 Rodiče nesou odpovědnost za úrazy dětí v prostoru zahrady před předáním a po převzetí dítěte od učitelky. 
V areálu se zbytečně nezdržují. Při odchodu domů, je dětem vstup na herní prvky povolen jen za náležitého 
dohledu zákonného zástupce. 

 Psům a ostatním domácím mazlíčkům není vstup do areálu školy dovolen. 

 Jízda na kole je zakázána, v prostorách zahrady není dovoleno uschovávat jízdní kola a koloběžky, pouze 
po domluvě.  

 Případné rozdělávání ohně je dovoleno pouze zaměstnancům školy. 

Zajištění bezpečnosti 
Obecné pokyny 

a)  Školní zahrada je z důvodu bezpečnosti dětí a ostatních osob oplocena. Po ukončení provozní doby se 
vchod do zahrady zamyká. 
b)  Školní zahrada je využívána dětmi za dozoru pedagogů v dopoledních i odpoledních hodinách. V závislosti 
na aktuálním počasí vyhodnotí učitelky, které herní prvky lze využívat a u kterých hrozí nebezpečí úrazu.  
c)  Za bezpečnost dětí při pohybu a hrách na školní zahradě odpovídají pedagogové. Před každou novou se-
zónou (na jaře a v září), dále při každém pobytu, poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Organizují 
činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům. Instruují děti o tom, že jakýkoli, byť sebemenší úraz musí 
vždy ohlásit učitelce.    



 

 

Pedagogové nedovolí dětem bez jejich vědomí a náležitého dozoru používat houpačky a jiné rizikové vyba-
vení zahrady. Nedovolí též dětem vzdalovat se do prostor zahrady, kam samy nevidí a nemohou mít o dětech 
přehled. 
d)  Od provozní plochy je zahrada oddělena oplocením. Přístup na zahradu je vrátky, z budovy školy přímo 
z chodby, související se šatnou. Děti se nesmí bez doprovodu pedagogického pracovníka a náležitého dozoru 
přesunovat od vchodu na  zahradu. Po předání dítěte zákonnému zástupci přebírají tito veškerou odpovědnost 
za zdraví i bezpečnost svých dětí a jsou povinni neprodleně areál školní zahrady mateřské školy opustit. 
Není dovoleno volné pobíhání dětí v prostorách zahrady. V době konání akcí, pořádaných pro děti a rodiče, 
jsou to zákonní zástupci, kteří doprovázejí a zodpovídají za své děti.   
e)  Provozovatel neodpovídá za újmy na zdraví dětí nebo ostatních osob při porušení tohoto řádu a setrvání na 
školní zahradě. 
f)  Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k 
úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit herní zařízení 
MŠ a zeleň.   
V žádném případě nenechávejte své dítě po vyzvednutí samotné ani na zahradě ani v prostorách MŠ. 
Učitelka za ně po předání již neodpovídá. 
 
Provoz venkovních hracích ploch 
Údržba areálu: 
a)  Vizuální kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků provádí učitelky vždy před pobytem dětí na 
školní zahradě. Závady neprodleně hlásí ředitelce školy. Záznam o provedené kontrole se neprovádí. 
b)  Mateřská škola zajišťuje  provedení odborné technické kontroly a oprav zahradního zařízení, nářadí a 
náčiní, výměnu nebo sanitaci písku, doplnění sypkého materiálu do dopadových zón. 
Provozní kontrolu provádí 4x ročně zaměstnanec pověřený správou zahrady. Kontrola spočívá v kontrole pev-
nosti spojů jednotlivých herních prvků, dotažení spojovacích prvků, O provedené kontrole se provádí záznam. 
Kompletní kontrola se provádí 1x ročně, odborníkem, který se prokázal certifikátem k provádění kontrol dle 
ČSN EN 

c) Pravidelnou seč a úklid trávy, listí a sněhu, péči o zeleň, stav oplocení a údržbu přístupových cest, stejně 
jako úklid sezónních prvků zajišťuje pověřený pracovník. V rámci vzdělávacích činností se na údržbě zahrady 
mohou podílet i děti.    
 
Údržba pískovišť: 
a)   Výměna písku 1 x ročně, 
b)   kropení pískovišť - dle potřeby (za teplého počasí denně),  odpovídají školnice 
c)   před ukončením pobytu na zahradě uklidí děti donesené vybavení 
d)   po skončení provozní doby učitelky napnou přes pískoviště ochrannou síť 
e)   pískové plochy na které se nevztahuje zákon o ochraně veřejného zdraví se nezakrývají. 
 
Závěr 
Provozní řád školní zahrady je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Pohádka, příspěvková 
organizace, děti, rodiče a zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání a všechny ostatní 
návštěvníky MŠ. 
Provozní řád školní zahrady je veřejným dokumentem, přístupným na nástěnce v šatně a na viditelném místě 
na školní zahradě. 
Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat neukázněného 
návštěvníka z areálu školy. 

V celém areálu mateřské školy je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog. Případné 
rozdělávání ohně je dovoleno pouze zaměstnancům školy. 

 
Děkujeme za respektování provozního řádu a dodržování daných pravidel. 
Provozní řád školní zahrady nabývá platnosti 1. 8. 2019 a  účinnosti 1.9.2019 
 
V Březí, dne 1. 8. 2019, vypracovala ředitelka MŠ Pohádka, Soňa Verknerová, ředitelka MŠ  



 

 

 

 

 

 


