
Mateřské školy Kopřivnice p.o ,ul.Krátká 1105,Kopřivnice

PROVOZNÍ ŘÁD 
ŠKOLNÍ ZAHRADY

 „VODNÍ SVĚT „ 
PŘI MŠ ČESKÁ KOPŘIVNICE

Zásady provozního řádu

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů

. 

Zařízení pro výchovu a vzdělání upravují režim dne zohledňující věkové a fyzické 
zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim, 
stravování včetně pitného režimu v provozním řádu. (§ 7 odst. 2 zákona č. 258/20000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Orgány 
ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v 
něm uvedené nevedou k ochraně zdraví. (§ 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/20000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). 

Základní údaje:

Provozovatel školní zahrady: 
Mateřské školy Kopřivnice p.o.,ulice Krátká 1150, Kopřivnice
Ředitelka: Krišková Zdeňka

Správce školní zahrady: 
Mateřská škola Česká, ulice Česká 549, Kopřivnice
Odpovědný pracovník: Maková Hana, vedoucí učitelka

Za úklid školní zahrady odpovídá: 
Mateřská škola Česká, ulice 549,Kopřivnice
Odpovědný pracovník: Havrlantová Miroslava, školnice

Popis a využití školní zahrady:

Zahrada je zaměřena na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech 
jejích podobách. Hravou formou se děti seznámí s vlastnostmi vody, s životem u 
vody, se všemi vodními zvířátky a živočichy, s vodními rostlinami. Seznámí se 
s využitím vody k lodní dopravě. Děti se seznámí s významem čistoty vody pro život 
člověka, s pojmem koloběh vody v přírodě a s významem ochrany životního prostředí.
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Školní zahrada je zaměřen také na zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj 
pohybových schopností dětí, na získávání základních zkušeností poznatků o moři, 
rybníku, řece a života okolo nich. Pohyb na zahradě MŠ podporuje odolnost dětského 
organismu vůči výkyvům počasí, stimuluje krvetvorbu, rozvíjí se kapacita plic a 
udržuje se optimální tělesná hmotnost. Rozmanitý pohyb na zahradě rozvíjí motoriku, 
rovnováhu, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru a posiluje zdraví.
Tato zahrada bude sloužit nejen k hrám, ale také k novému poznání o vodě a všeho, co 
s ní souvisí. Koncepce vychází z jediného tématu – VODA (ať už jako voda sladká, či 
moře, břehové porosty, fauna, flóra, lidské činnosti s vodou svázané – lodě, rybářství, 
vesnice na pilotech apod.) Podstatou řešení je max. a bezpečně využití celé plochy, 
která je relativně malá.

Zahrada je rozdělena do dvou částí.

1.  část  

• 1. části vévodí velryba s brouzdalištěm, kde se děti mohou v letních měsících 
osvěžit vodou a relaxovat na molu.

• chůze po kamenném kolem molu velryby trénuje obratnost dětí
• Venkovní učebna slouží k odpočinku, výtvarným činnostem, ke svačině a 

občerstvení.

Přechod do druhé části zahrady kolem Bylinkové zahrádky 

• poznávání bylin a květin – máta, meduňka, petržel, levandule, šalvěj, kopr, 
netřesk, divizna, sedmikráska,náprstník,slunečnice,jahodník obecný, okrasná 
dýně, mateřídouška, pomněnkovec,

• ovocné keře – maliny, ostružiny,rybíz černý, angrešt,
• ovocný strom - jabloň

2. část zahrady

•  je upravena do podoby zálivu – vodu evokuje kamínkový povrch, na nějž 
navazuje dřevěné molo se sprchami a vory – přístaviště

• Protilehlá strana je ztvárněná jako souostroví malých kopečků s vyhlídkovými 
věžemi, spojeno lanovým mostem. Kompozici doplňují plastiky rybích hřbetů, 
vyčnívajících z oblázkové plochy – vody

• Dominantou zahrady je kombinovaný herní prvek ve tvaru lodi –škuner- ležící 
uprostřed oblázkové plochy

• V kruhové ploše koloběžkového okruhu je rybářská vesnice s chýšemi z proutí 
a ohništěm,balanční prvek v podobě krokodýla,kládové houpačky  a osmiboké 
pískoviště 

• Koloběžkový okruh slouží k jízdě na koloběžkách a dětských kolech
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• Mezi prostorem s vesničkou a „vodní plochou“ se klikatí suchý potok – 
balanční prvek a most přes potok, přes který se přejde na svah se třemi 
klouzačkami

• na konci zahrady se nachází klidová část s houpacími sítěmi, pružinovými 
zvířátky, pískovištěm a zahradním domkem

1.Herní a pohybové aktivity

• loď škuner.
• visutý lanový most.

• skluzavky (krokodýl…

• závěsné houpací sítě.

• věž s majákem.

• balanční krokodýl.

• divoké kořeny a dřevěné nášlapy.

• kládové houpačky.

• lanový mostek.

• pružinová zvířátka-delfín, kachna.

• pískoviště se slunečníkem.

• koloběžková dráha.

2.Tématické aktivity

• plastika velryby-fontána s dřevěným molem.
• proutěné chýše.
• ohniště.
• suchý potok 
• venkovní učebna.
• dřevěná mola.
• vory.
• výtvarné prvky.
• bylinková zahrádka.

Provozní doba:

• Po dobu otevření MŠ 
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• V dopoledních hodinách od 8 – 11.30 hodin – využití dětmi z MŠ Česká, po 
dohodě dětmi z ostatních mateřských škol

• V odpoledních hodinách od 13 – 16 hodin – využití dětmi MŠ Česká, po 
dohodě dětmi z družin ZŠ,

• Při organizovaných akcích, které pořádá MŠ Česká – 1-2x ročně ve 
stanovených hodinách po provozní době MŠ

• Kontakt na vedoucí učitelku: 556 812 097

Podmínky provozu:

I.Všeobecná ustanovení:
1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky zahrady. 

Každý uživatel zahrady je povinen respektovat provozní řád školní zahrady a 
pokyny pracovníků mateřské školy.

2. Zahrada je umístěna na pozemcích MŠ Česká č.549,která je správcem zahrady, 
plocha zahrady je.....

3. Zahrada je v prvé řadě určena pro vzdělávání a pohybové aktivity dětí MŠ 
Česká, děti se v ní mohou pohybovat pouze pod dohledem učitelek, popřípadě 
rodičů. Bez dohledu dospělých osob není dětem pobyt v zahradě povolen. 

4. Vstup na zahradu je povolen pouze v době provozu mateřské školy.
5. Každý uživatel a návštěvník se musí pečlivě seznámit s tímto provozním 

řádem před nebo při příchodu do areálu zahrady
Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem

6. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele, 
vybavení zahrady řádně užívat, chovat se slušně a mravně

II.Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníky zahrady,jestliže  
• porušují tento řád
• porušují bezpečnostní a hygienické předpisy
• poškozují majetek provozovatele
• způsobují nadměrnou hlučnost
• zakládají oheň bez souhlasu správce – výjimkou jsou akce pro rodiče 

organizované školou
• chovají se hrubě,urážlivě či mají jinak neslušné chování vůči ostatním 

návštěvníkům areálu nebo provozovateli

2. Provozovatel  má právo požadovat náhradu škody po návštěvníkovi,který ji 
způsobil

3. Provozovatel má povinnost:
• udržovat vybavení a hrací prvky v bezpečném stavu, provádět pravidelné 

kontroly a revize
• udržovat pozemek školní zahrady v čistotě 
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• nedovolit pohyb dětí po zahradě bez dohledu dospělých
• při pobytu venku dětí mateřské školy zajistit vždy dohled nad dětmi
• při využívání herních prvků musí být učitelka vždy přítomna na 

nejrizkovějším místě a stát tak, aby měla přehled o pohybu dětí na zvoleném 
herním prvku

• po příchodu dětí do MŠ, skončení provozu a při pobytu dětí na zahradě zajistit 
uzamčení zahrady

 

III:Práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků zahrady
1. Návštěvník má právo užívat v souladu s provozním řádem určené 

prostory zahrady a jejich vybavení
2. Dětský návštěvník má možnost využít sociální zařízení – venkovní WC

3. Návštěvník je povinen:
• seznámit se s provozním řádem a tento bezvýhradně dodržovat
• šetřit a chránit prostory a vybavení areálu a každou zjištěnou závadu 

neprodleně hlásit správci zahrady
• udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě znečištění je povinen 

uvést je do původního stavu nebo uhradit náklady na jejich úklid
• nepoužívat nápoje ve skleněných nádobách
• dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy
• zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí 

za odcizení nebo ztrátu osobních věcí
• nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil
• řídit se pokyny provozovatele
• Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními 

prvky toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí 
v pořádku. 

• V případě zjištění, že je stavem školní zahrady nebo herních prvků ohrožena 
bezpečnost, nesmí dospělá osoba připustit, aby byly používány. 

• Zjištěnou závadu jsou návštěvníci povinni nahlásit správci hřišti

3. Návštěvníkům není v prostorách areálu zahrady dovoleno:
• provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat se 

sportovním vybavením
• kouřit, používat alkohol,u žívat omamné a toxické látky
• odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv 

znečišťovat zahradu a její okolí

IV.Údržba zahrady
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1. Denní úklid 
• pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků
• pravidelná denní vizuální kontrola plochy zahrady
• úklid sociálního zařízení
• úklid komunikací od nečistot ( písek,větvičky...) 
• úklid pískoviště – přehrabávání, popřípadě v letních měsících pokropit, 

používání zakrýt ochrannou sítí
• úklid terasy-pravidelné zametání, čištění vodou (hadicí)

 2.Průběžná  péče o hrací prvky
• předsezónní provozní kontrola, hřiště uvedeno do 100% technického stavu
• péče o dopadové plochy –zarovnání dopadové plochy

 provádění pravidelných prohlídek a zápisů o nich:
• vizuální běžná kontrola  - denně
• provozní kontrola – 1x za měsíc
• roční revize - Kontrola dle ČSN EN 1176 – 1177 oprávněnou 

odbornou firmou – fa Rotn za účasti správce
• -obnovení nátěrů všech herních prvků 1 x za 3 roky

3.Péče o zeleň
• pravidelné sekání úklid trávy – dle potřeby
• sezónní úklidové práce (tráva, listí)
• drobné ořezy keřů a stromů 4x ročně (kontrola, řez, hnojení, popř. postřik
• pletí výsadeb 2 x za rok
• zálivka dle potřeby
• doplňování mulče
• přihnojování výsadby
• údržba trvalek – odstraňování suchých zbytků (podzim, jaro)

4.Péče o vodní prvky
• Brouzdaliště – v letním období po použití – vyčistit,osprchovat – zodpovídá 

školnice M.Havrlantová
• kontrola uzavření kohoutů v sezóně po pobytu venku (sprchy, brouzdaliště) – 

zodpovídá učitelka, která odchází poslední ze zahrady
• Před a po užívání vodních prvků (venkovní sprchy a velrybu) zajistit spuštění 

a vypuštění vodních trubek  - přes zimní měsíce   - zodpovídá školnice 
M.Havrlantová

• údržba a čistění povrchu sprchové růžice je třeba provádět pouze prostředky, 
které neobsahují kyseliny a abraziva

• usazený kámen odstraňujeme zředěným roztokem octa naneseným na hadřík
• čištěná plocha se vždy musí nakonec opláchnout vodou a utřít do sucha – na 

závěr sezóny - školnice   
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V.Seznam hracích prvků 

Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii,pro jakou 
jsou komponenty určeny:

• Houpačka Skipy: pro děti od 3 let
• Divoké kořeny – chůdy pro děti od 4 let
• Pružinové houpadla – Kachna, Delfín… - pro děti od 3 – 8 let,
• Škuner (loď) – pro děti od 4 let
• Provazochodec – pro děti od 3 let
• Maják malý – pro děti od 3 let
• Terénní skluzavka – plast – pro děti od 3 let
• Terénní skluzavka – krokodýl – pro děti od 3 let
• Houpací síť  - max hmotnost zatížení 60 kg
• Návrší 3 + 3 (lanový most) – pro děti od 3 let
• Balanční krokodýl – pro dězi od 3 let

Všechny hrací prvky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné a za 
dodržení podmínek ČSN EN1176 – 1

Při pobytu na zahradě za bezpečnost dětí zodpovídají učitelky a dle toho organizují 
činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům.

Při společných akcích s rodiči a pro veřejnost za dítě zodpovídá zodpovědná osoba a 
je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla.

VI. Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba ………155

Policie ………………….158

Hasiči……………………150

Městská policie………….156

MŠ Česká ………556 812 097

MŠ Krátká……...556 808 808
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V Kopřivnici  1.9.2010                    Zpracovala : Maková Hana

                                                         Schválila: Zdeňka Krišková
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