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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY ,,Zahrada smyslů“  

MŠ Jeřabinka 

Ul.Zdeňka Buriana 967, 742 21 KOPŘIVNICE 

 

 

Zásady provozního řádu 

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

souvisejících zákonů 

 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání upravují režim dne zohledňující věkové a fyzické 

zvláštnosti děti a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim, 

stravování včetně pitného režimu v provozním řádu. (§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 

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. 258/2000 

Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

Základní údaje: 

   

Provozovatel školní zahrady:  

Mateřské školy Kopřivnice p. o., Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice 

Ředitelka: Zdeňka Krišková 

 

Správce školní zahrady: 

Mateřská škola Jeřabinka, ul.Zd.Buriana 967, 742 21 Kopřivnice 

Odpovědný pracovník: Bc.Věra Hanzlíková, vedoucí učitelka MŠ Jeřabinka 

 

Za úklid školní zahrady zodpovídá:  

Mateřská škola Jeřabinka, ul.Zd.Buriana 967, Kopřivnice 

Odpovědný pracovník: školnice Eva Tihelková 

 

Provozní doba:  

v době provozu mateřské školy ve dnech  
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PO – PÁ od 8.00 – 16.00 hodin – využití dětmi z MŠ Jeřabinka po vzájemné dohodě 

dětmi z ostatních mateřských, či základních škol 

Po provozní době (od 16.00 hodin) v době konání akcí pro děti a rodiče, které pořádá a 

organizuje MŠ Jeřabinka. 

Kontakt na vedoucí učitelku: 556 813 102 

 

Závaznost:  

Provozní řád školní zahrady je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce dětí a 

zaměstnance mateřské školy 

    Školní zahrada je určena pro děti ve věku 3-8 let. Děti musí být vždy doprovázeny 

pedagogickým pracovníkem, který zajišťuje výchovně-vzdělávací činnost, bezpečnost 

a dozor nad dětmi. V době konání akcí, pořádaných pro děti a rodiče, jsou to zákonní 

zástupci, kteří doprovázejí a zodpovídají za své děti. 

Popis a využití školní zahrady: 

,,Zahrada smyslů“ podporuje hravou formou vytváření vztahu dětí k přírodě a rozvíjí 

především smyslové vnímání. Poskytuje dostatečný prostor  a podněty ke zkoumání a 

zároveň vytváří bezpečí pro děti. Umožňuje dětem objevovat a odhalovat krásy 

přírody, naučí je všímat si drobných živočichů a hmyzu, vnímat jejich vlastnosti a 

pozorovat jejich chování.   

Pobyt na zahradě současně podporuje rozvoj pohybových dovedností a schopností, 

zdokonaluje dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky, zvyšuje odolnost dětského 

organismu, zlepšuje koordinaci pohybu, orientaci v prostoru a zejména přináší dětem 

radost a pohodu.  

Zahrada je rozdělena do několika oblastí – naučnou ( bylinková zahrada, výsadba), 

herní a pohybovou (herní prvky,hřiště, zimní sjezdovka) a odpočinkovou (lavičky, 

ohniště, bludiště, terasa,atrium.)  

 

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží účelům MŠ. Kapacita školní zahrady je 

stanovena na max. 2 tříd současně (tj.45 dětí). Zahrada je uzavřená a je přehled o 

hrajících si dětech na ploše zahrady. 

Estetické hledisko hracích prvků a veškerého mobiliáře podporuje využití přírodního 

materiálu – akátového dřeva. 

 

Mobiliář – akátové dřevo a lanové systémy fa ANTOŠ s.r.o. a další 
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Možnosti a zásady při používání: 

 

zimní sjezdovka – maximálně skupinka 10 dětí - v zimě při sjíždění na klouzácích 

zajistit organizací pohybu bezpečnost dětí přítomností učitelky (z hlediska možnosti 

naražení do lavičky na hřišti)  

vahadlová houpačka HR11, HR12 – 1 - 2 sedící děti na jedné straně 

trojdílná hrazda – maximálně 3 děti 

skupinková houpačka Hnízdečko – 3 sedící děti 

 pružinové houpačka krokodýl – 1 sedící dítě 

pružinová houpačka - houpací kůń – 1 sedící dítě 

bludiště – skupinka 10 dětí 

síťová pyramida malá- 10 dětí 

včelí plástev, pískoviště – 15 dětí 

herní prvek – chaloupka – 5 dětí 

šplhací sestava – pavoučí síť – 6 dětí 

hrací prvek – věž s houpačkou– používat pod dozorem učitelky, před klouzačkou 

čekají max. 3 děti, po klouzačce děti sjíždějí pouze v případě, že je místo dojezdu 

volné, sjíždí se v sedu, není dovoleno běhat a šplhat v opačném směru po klouzačce 

hrací prvek – tvrz -používat pod dozorem učitelky, před klouzačkou čekají max. 3 

děti, po klouzačce děti sjíždějí pouze v případě, že je místo dojezdu volné, sjíždí se 

v sedu, není dovoleno běhat a šplhat v opačném směru po klouzačce 

hrací prvek . hřiště – míčové a závodivé hry, hry s pravidly 

 herní prvek . chýše z vrbového proutí – citlivé a ohleduplné zacházení s proutím 

hmatové smysly –nemíchat různé druhy štěrku 

šeptanda  

2 ks stoly  

5 ks lavička s opěradlem 

6 ks lavičky bez opěradla 

3 koš kulatý 

zahradní nábytek v atriu 

bylinková a okrasná zahrada – poznávání bylin, květin, rostlin, ochutnávka čichem, 

chutí, pomoc při údržbě 

terasa s pergolou – aktivity s dětmi, cvičení 

dřevník na dřevo 

ohniště s posezením – využití při společných akcích školy za dohledu odpovědného 

pracovníka 

koloběžkový okruh  
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Všechny herní prvky odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům a jsou 

opatřeny certifikáty. 

Další plochy: 

Tyto plochy je v případě příznivého počasí možno použít k pohybu „holou nohou“ – 

dotykové plochy. 

travnatá plocha                                                                                 písek v pískovišti 

plocha "pur"                                                                                   kamenné "valouny 

dlážděná plocha                                                           chodníky z přírodního kamene 

kačírek, štěrk 

 

Podmínky provozu: 

 

1. Všeobecná ustanovení 

 Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky 

 Vstup na zahradu je možný pouze v určené provozní době 

 Každý uživatel školní zahrady je povinen seznámit se s tímto provozním řádem 

před vstupem na školní zahradu a dodržovat jej. Vyhne se tak případným 

nepříjemnostem a nedorozuměním 

 Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele 

 Vybavení zahrady jsou návštěvníci povinni řádně užívat, chovat se mravně a 

slušně 

 

2. Práva a povinnosti provozovatele 

Provozovatel má právo vykázat návštěvníky ze školní zahrady, jestliže 

 Porušují tento řád 

 Porušují bezpečnost a hygienické návyky 

 Poškozují majetek provozovatele 

 Způsobují nadměrnou hlučnost 

 Zakládají oheň bez souhlasu správce – výjimkou jsou akce organizované 

mateřskou školou 

 Chovají se hrubě, urážlivě či mají jinak neslušné chování vůči ostatním 

návštěvníkům areálu nebo provozovateli 

 

Provozovatel má právo požadovat náhradu škody po návštěvníkovi, který ji 

způsobil 

 

Provozovatel má povinnost: 
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 Udržovat vybavení a hrací prvky v bezpečném stavu, provádět pravidelnou 

kontrolu a revize 

 Udržovat pozemek školní zahrady v čistotě 

 Nedovolit pohyb dětí po školní 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 odchodu dětí do MŠ, skončení provozu a při pohybu dětí na zahradě zajistit 

uzamčení zahrady 

 

 

3. Práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků zahrady 

Návštěvník  má právo: 

 zahradu, vybavení a další určené prostory užívat v souladu s provozním řádem 

 dětský návštěvník i dospělý ze škol, kteří mají na zahradě domluvený pobyt 

mohou po domluvě s vedením školy použít WC uvnitř školy 

 

Návštěvník je povinen:  

 seznámit se s provozním řádem a tento bezvýhradně dodržovat 

 šetřit a chránit prostory a vybavení areálu. 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 a potravina ve skleněných nádobách 

 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy 

 zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí 

za jejich odcizení nebo jejich ztrátu 

 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 zjištěné, že je stavem školní zahrady nebo herních prvků ohrožena 

bezpečnost, nesmí dospělá osoba připustit, aby byly používány 

 zjištěnou závadu jsou návštěvníci povinni nahlásit správci zahrady 

 

Návštěvník nesmí: 
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 provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat 

s vybavením a mobiliářem zahrady 

 kouřit, používat alkohol, užívat omamné a toxické látky   

 odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat 

zahradu a její okolí 

 

4. Údržba zahrady 

          DENNÍ ÚKLID 

 kontrola pískoviště, přehrabání  

 úklid odpadků z hrací plochy 

 pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu zahradních prvků, 

mobiliáře a plochy zahrady 

 úklid terasy – pravidelné zametání, čištění vodou (hadicí) 

 vysypání odpadkového koše 

 odstranění listí v okolí vchodu a dle požadavků 

 

          PRŮBĚŽNÁ PÉČE O HERNÍ PRVKY A MOBILIÁŘ 

 předsezónní provozní kontrola, zahrada uvedena do 100% technického stavu 

 péče o dopadové plochy 

 okamžité nahlášení zjištěných závad 

 okamžité odstranění nebo zajištění odstranění zjištěných závad a nedostatků 

 nátěry dřevěných prvků dle potřeby 

 

          PÉČE O ZELEŇ 

 sekání trávy a úklid dle potřeby 

 hrabání a úklid listí dle potřeby 

 zavlažování trávy a zeleně dle potřeby 

 kontrola a péče o vysazenou zeleň v zahradě – pletí, zálivka, přihnojování 

 drobné prořezy keřů a dřevin – externí dodavatel 

 

          ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ 

 kontrola stavu obruby 

 výměna písku v pískovišti dle potřeby, hrubost písku 0,4 (1x za dva roky) 

 zvlažování pískoviště v době slunečných dní 

 2x roku přeházet písek v pískovišti 

 před odchodem ze zahrady zakrytí pískoviště krycí plachtou, v zimě povolit 

z gumových držáků 

 přehrabání pískoviště – odstranění hrubých nečistot 
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 pískoviště je během roku zastřešena plachtou, kterou je potřeba v zimním 

období sundat 

 

          PROVOZNÍ KONTROLA 

 provádí se každých 8 týdnů 

 osoba proškolená výrobcem a zhotovitelem – Eva Tihelková, školnice, bude 

provádět dle instrukcí od výrobce kontrolu prvků 

 

          ROČNÍ REVIZE HERNÍCH PRVKŮ 

 kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 oprávněnou odbornou firmou nepřesahující 

období 12 měsíců 

 případná oprava, uplatnění reklamace, likvidace, oprava, výměna za nový 

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 zařízení školní zahrady.  

 

V areálu MŠ je zakázáno: 

 přelézat a ničit plot 

 jezdit na kole, odkládat a uschovávat kola a koloběžky 

 nechat volně pobíhat a vodit psy 

 odkládat a úmyslně rozbíjet láhve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví 

 vylézat na žebřík, po žebříku a okapu vylézat na střechu budovy 

 sjíždět na zadku po travnatém kopci 

 úmyslně rozhazovat „kačírek“ z určené plochy 

 ničit výsadbu a trhat výplodky  

 

V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada pro neorganizovanou 

veřejnost uzavřena.  

Návštěvníci při školních akcích jsou povinni se řídit pokyny provozovatele. 

Při porušení pravidel tohoto PROVOZNÍHO ŘÁDU má zástupce provozovatele právo 

vykázat návštěvníka z areálu školy. 

 

 

Při pobytu na školní zahradě za bezpečnost dětí zodpovídají učitelky a dle toho 

organizují činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům. 
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Při společných akcích RaD (i veřejnost) za dítě zodpovídá zodpovědná osoba a je 

povinna dodržovat bezpečnostní pravidla. 

 

 

POVINNÁ DOKUMENTACE K PROVOZU ŠKOLNÍ ZAHRADY 

 certifikáty o herních prvcích 

 deník provozní kontroly 

 provozní řád školní zahrady 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

 záchranná služba        155 

 policie                        158 

 hasiči                         150 

 městská policie           156 

 MŠ Jeřabinka  556 813 102 

 MŠ Krátká       556 808 808 

Provozní řád školní zahrady Mateřské školy Jeřabinka ,,Zahrada smyslů“ vstupuje 

v platnost 1.2.2012 

 

 

 

V Kopřivnici 15.1.2012                                       Zpracovala: Bc.Věra Hanzlíková 

 

                                                                           Schválila: Zdeňka KRIŠKOVÁ 


