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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY 
 

„KAMENNÝ SVĚT„  
při Mateřské škole  

ZÁHUMENNÍ 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 upravuje 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).  

 

Školní zahrada MŠ byla navržena a postavena ve shodě s normou ČSN EN 1176 – 

zařízení dětských hřišť a povrchů hřiště tlumící náraz. Prvky jsou doloženy certifikáty 

a potvrzení o shodě, také jejich rozmístění z hlediska ochranných zón odpovídá této 

normě. 

 

Základní údaje: 

 

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

Ředitelka: Krišková Zdeňka 

 
Správce školní zahrady:  
Mateřská škola Záhumenní, ulice Záhumenní 1148, Kopřivnice 

Odpovědný pracovník: Šafářová Lenka, vedoucí učitelka 

 

Za úklid školní zahrady odpovídá:  
Mateřská škola Záhumenní, ulice Záhumenní 1148, Kopřivnice 

Odpovědný pracovník: Hromadová Pavla, školnice 

 

Provozní doba: 
 

Po dobu otevření MŠ  

V dopoledních hodinách od 8 – 11.30 hodin – využití dětmi z MŠ  Záhumenní, po 

dohodě dětmi z ostatních mateřských škol 

V odpoledních hodinách od 13 – 16 : 30 hodin – využití dětmi MŠ Záhumenní , po 

dohodě dětmi z družin ZŠ, 

Při organizovaných akcích, které pořádá MŠ Záhumenní – 1-3x ročně ve stanovených 

hodinách po provozní době MŠ 

Kontakt na vedoucí učitelku: 556 812 735 
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Popis a využití školní zahrady: 
 

Zahrada MŠ je tématicky zaměřena na „ Svět kamene „, tématu je podřízena celá 

koncepce zahrady i jednotlivé detaily. Téma je ztvárněno především v pojetí horní 

části zahrady jako didaktického prostoru s expozicí kamene a příklady jeho 

mnohostranného využití ( zídka, dlažby, mozaiky …). Estetické hledisko zvýrazňuje 

využití přírodních materiálů, jak ve výběru herních prvků ( akátové dřevo ), tak 

materiálů na povrchy a doplňky ( lomové kameny, oblázky, žulové valouny a balvany, 

kmeny stromů – kompozice ještěřiště – doplněno bylinkami ). 

Dolní část je vyhrazena herním a tělovýchovným prvkům, v okolí jsou použity opět 

různé přírodní materiály ( akupresurní chodník, dřevěné nášlapy… ) 

Poslední část je pouze travnatý povrch pro sportovní využití dětí a to převážně pro 

kolektivní a míčové hry. 

Zahrada a hlavně opěrné zídky, ještěřiště a skalky jsou bohatě vysázeny bylinkami,  

květinami, keři i stromky ( jabloň …). 

 

Formy aktivit: doplněny koloběžkovými drahami 

 

Hravé a pohybové aktivity 

Sportovní aktivity 

Tématické – poznávací aktivity – didaktické 

 

HRAVÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY:  

ZÁMĚR: 
Hra a pohyb spolu souvisí a jsou vzájemně propojeny, všem dětem jsou tyto činnosti 

vrozené a naším úkolem je probouzet aktivní zájem o ně, aktivizovat celou osobnost, 

aby prožitek přinášel pohodu a radost. Aby dítě vnímalo pohyb všemi smysly, svými 

emocemi, vytvářelo si pozitivní vztah k pohybu a k propojení původních dovedností s 

novým poznáním, a to cestou vlastní zkušenosti a prožitku. Aby si vytvářelo návyky 

pro správnou pohybovou aktivitu do budoucnosti. 

Rozvoj dítěte po všech stránkách zajistíme, budeme-li se držet těchto tří základních 

oblastí. 

oblast osvojování pohybových dovedností základních i specifických - sportovních 

oblast posilování tělesné zdatnosti - aerobní vytrvalosti, svalové síly a pohyblivosti 

oblast kognitivní a afektivní - rozvíjení psychických, osobnostních a sociálních 
stránek osobnosti 

SPORTOVNÍ AKTIVITY: 

 

ZÁMĚR 
 

Pěstování zdatnosti není v mateřské škole myšleno jako podávání výkonů, ale 

přirozené posilování vývoje jednotlivce.  

     Záměry a vzdělávací nabídka této oblasti vyžadují, aby dítě zvládalo některé         

pohybové dovednosti (poznávání přírody, překonávání přírodního terénu). 

Nejrůznějšími pohybovými aktivitami (sportovními, uměleckými) můžeme podpořit i 

aktivní zapojení dětí do společenského života. 
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TÉMATICKÉ A POZNÁVACÍ AKTIVITY: 

 
„PŘÍRODA VYPRÁVÍ MNOHEM VÍCE, NEŽ JSME SCHOPNI PŘIPUSTIT.“ 

„SVĚT JE TAKOVÝ, JAKÝMA OČIMA SE NA NĚJ DÍVÁME.“ 

 

ZÁMĚR 
 

Jedná se o aktivity s ekologickým, přírodovědným a všeobecně rozvíjejícím obsahem. 

Jeho cílem je doplnit školní osnovy o praktickou ekologickou výchovu, která probíhá v 

podmínkách těžko dostupných většině školských zařízení, ale naše zahrada tyto 

možnosti umožňuje. Aktivity budou připravovány tak, aby se děti učily prožitkem, 

samy hledaly příčiny a řešení ekologických problémů a získávaly odvahu k jednání ve  

prospěch přírody. 

Programy využívají prvků problémového a projektového vyučování, citové, estetické, 

pracovní i dramatické výchovy. Rozvíjejí smyslové vnímání a fantazii. Učí děti vnímat 

v souvislostech, podněcují u nich aktivitu a tvořivost. Programy budou přizpůsobeny 

věku účastníků a budou navazovat na výchovné plány a učební osnovy. 

Člověk – jako pozorovatel je nadán velkými schopnostmi. Přesto není neomezen; 

tato jeho omezení ovlivňují jak samotná pozorování, tak i závěry – vlastně komplexní 
lidské nahlížení světa. 

 expozice kamenů – ukázka různých frakcí a barev kamenů, pítky, kamenná 

brána 

 hmatová stěna – několik segmentů, mezi nimiž se dá procházet a prolézat, 

doplněna mozaikou v různých kombinacích, aby byly dobře rozeznatelné rozdíly 

barev a povrchu, na odvrácení straně jsou umístěny 3 kreslící tabule 

 ohniště 

 ještěrkovitě – simulace suchého stanoviště pro ještěrky a bylinky 

 akupresurní chodníky – sled různých materiálů, jež jsou od sebe odděleny 

kulatinou – hmatové cvičení různých materiálů chodidlem nebo rukou 

 skládačka – kreativní využití při práci s kamenem různých tvarů a velikosti – 

uložen do dřevěného rámu 

 desky pro kreslení a tesání – sochařská dílna z různých dostupných materiálů 
sloužící k tesání, škrábání, kreslení 

Všeobecná ustanovení: 
 

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. 

Zahrada je umístěna na pozemcích MŠ Záhumenní 1148, která je správcem . Zahrada 

je v prvé řadě určena pro vzdělávání a pohybové aktivity dětí MŠ Záhumenní,  děti se 

v ní mohou pohybovat pouze pod dohledem učitelek, popřípadě rodičů. Bez dohledu 

dospělých osob není dětem pobyt v zahradě povolen.  

Vstup na zahradu je povolen pouze v době provozu mateřské školy. 

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. 

Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele,vybavení 

zahrady řádně užívat,chovat se slušně a mravně. 
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Podmínky provozu: 

 
Práva a povinnosti provozovatele 
1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníky zahrady 

 jestliže porušují tento řád 

 porušují-li bezpečnostní a hygienické předpisy 

 poškozují-li majetek provozovatele 

 způsobují-li nadměrnou hlučnost 

 zakládají oheň bez souhlasu správce – výjimkou jsou akce pro rodiče 

 organizované školou 

 chovají-li 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  

 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 nejrizikovějším 

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 

  

 

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

zahrady a jejich vybavení 

 Dětský návštěvník má možnost využít sociální zařízení –venkovní WC 

 

2. 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 je uvést  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.  

 

 

Návštěvníkům není v prostorách areálu zahrady dovoleno: 

 provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat se 

 sportovním  vybavením 

 kouřit, používat alkohol, užívat omamné a toxické látky 
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 odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv 

 znečišťovat zahradu a její okolí 

 

 

Údržba zahrady 
 Pravidelný denní úklid – záznam v deníku pravidelné kontroly ( odpovídá 

školnice Hromadová Pavla ) 

 

 pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a čistoty 

dopadových ploch 

 provozní kontrola herních prvků – 1x za měsíc 

 pravidelná denní vizuální kontrola plochy zahrady 

 úklid sociálního zařízení 

 úklid komunikací od nečistot ( písek, větvičky, kačírek na chodnících ...)  

 úklid pískoviště – přehrabávání, popřípadě v letních měsících pokropit, po užívání 

zakrýt ochrannou sítí 

 

Péče o herní prvky 
 předsezónní provozní kontrola, hřiště uvedeno do 100% technického stavu 

 roční revize - Kontrola dle ČSN EN 1176 – 1177 oprávněnou  odbornou firmou  

          Rotn za účasti správce 

 obnovení nátěrů všech herních prvků 1 x za 3 rok 

 správce zahrady zjištěné závady reklamuje – TR Antoš, s.r.o., Na Perchtě čp. 

1631, CZ – 511 01 Turnov 

 
Péče o zeleň 

 pravidelné sekání úklid trávy – min. 7x ročně  

 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 – 1x ročně 

 přihnojování výsadby – 1x za 1-2 roky 

 údržba trvalek – odstraňování suchých zbytků (podzim,jaro) 

 

Péče o vodní prvky 
 sprchová část -  po  užívání vodních prvků (venkovní sprchy ) je nutno bezpečně 

uzavřít vodu, před zimním období je nutno zajistit vypuštění vodních trubek     

 v době sezóny zodpovídá p. uč., která odchází poslední ze zahrady, za uzavření 

vodního ventilu – kontrolu provádí školnice 

 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      

 

Seznam hracích prvků  
Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou hranici, pro jakou jsou komponenty určeny: 

 

 Šikmá kladinka – pro děti od 3 let 

 Lezecí kámen – pro děti od 4 let 

 Barbánek – balanční prvek – pro děti od 3 let 

 Kombinovaná stěna – pro děti od 4 let 

 Věž na kopci – pro děti od 3 let 

 Tarzan – dvojitá houpačka – pro děti od 4 let 

 Skipy – vahadlová houpačka – pro děti od 3 let 
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 Divoké kořeny, doplněny dřevěnými nášlapy – pro děti od 4 let 

 Cesta odvahy – pro děti od 4 let 

 Balančka – válec s lanem - pro děti od 3 let 

 Lanový tunel se skluzavkou – pro děto od 3 let 

 Vertico – lanové spirála – pro děti od 4 let 

 Pískoviště – pro děti od 3 let 

 Pružinová zvířátka ( kůň, delfín ) – pro děti 3 – 8 leté 

 

Všechny herní prvky odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům a jsou opatřeny 

certifikáty. 

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 zákonný 
zástupce dítěte a je povinen dodržovat bezpečnostní pravidla. 

Povinná dokumentace k provozu školní zahrady : 

 Certifikáty o herních prvcích 
 Deník provozní kontroly 
 Provozní řád zahrady 

Důležitá telefonní čísla: 

Záchranná služba ………155 

Policie ………………….158 

Hasiči……………………150 

Městská policie………….156 

MŠ záhumenní…………..556 812 735 

MŠ Krátká…….................556 808 808 

 

 

 

V Kopřivnici 23.6.2010 

 

Zpracovala Šafářová Lenka – vedoucí učitelka MŠ Záhumenní.  

 

 

 

 

 

 

 


