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

PROVOZNÍ ŘÁD
ŠKOLNÍ ZAHRADY
„ZEMĚ POHÁDEK“
PŘI MŠ FRANCOUZSKÁ 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).
Školní zahrada MŠ byla navržena a postavena ve shodě s normou ČSN EN 1176zařízení 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 Francouzská 1180, Kopřivnice
Odpovědný pracovník: Dana Lörinczová, vedoucí učitelka
Tel.556 821 328 mobil 737 230 785
Za úklid školní zahrady odpovídá:
Mateřská škola Francouzská 1180, Kopřivnice
Odpovědný pracovník: Ludmila Bubílková – školnice
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Popis a využití školní zahrady:
Zahrada navozuje atmosféru světa pohádek, který je pro děti v tomto věkovém období
tak blízký. Už při vstupu do Mateřské školy vítá všechny otevřená kniha s názvem
zahrady – Země pohádek. Již tady se člověk zamyslí a zpomalí . Snad si každý
uvědomí , že prošel i on obdobím pohádek a jak to bylo hezké. Vítající postava
loupežníka čeká každý den na děti. Láká je k pohlazení, pozdravení. Pohádkovými
příběhy a hrou na něco, či někoho se děti neustále něčemu učí a získávají nové
poznatky a zkušenosti. Přenesením do světa pohádek děti ztratí pojem o čase a
odloučení od rodičů nebude pro některé tak bolestné .
Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží účelům MŠ. Kapacita zahrady je určena pro
4. třídy a to při dodržení pravidel, kde která třída bude a jasným dohledem učitelek.
Jinak pro přehlednost a bezpečnost se budou třídy střídat po dvou.
Estetické hledisko hracích prvků a veškerého mobiliáře podporuje využití přírodního
materiálu- akátového dřeva.
Mobiliář- akátové dřevo a lanové systémy fa Antoš s.r.o.

Zahrada je rozdělena do 4. částí
1. část
Hlavní vstup doMŠ se vstupní bránou a knihou.

2. část
Plocha pod okny 1. a 2. třídy je využita právě pro pobyt mladších dětí a je motivována
pohádkou O perníkové chaloupce.
Z obou tříd je možno jít přímo ven a využívat pergoly, které jsou částečně kryté.
Uprostřed okruhu pro koloběžky jsou 3 pískoviště se stříškou., kolem je travnatá
plocha.
Prostor u Boba a Bobka je určen k pohybovým aktivitám, cvičení rovnováhy i
odpočinku. Klobouk vytváří prostor pro soukromí.
Hřiště s PUR povrchem je určeno pro všechny pohybové činnosti , kolektivní sporty,
cvičení..
Je zde několik typů houpaček, kde se dětí učí rovnováze, společnému houpání v
„hnízdu“ i samostatnému houpání na pružinových konících.
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3. část
Je motivována pohádkou Dvanáct měsíčků.
Nachází se zde ohniště se sedadly označenými znaky jednotlivých ročních období.
Také jsou zde umístěny 4 stoly s lavicemi.Využití se nabízí ke skupinovým
činnostem, dramatizaci. Nabízí se zde i společné akce s rodiči, posezení.

4. část
V samostatné části zahrady s druhým vstupem do MŠ je kopec s amfiteátrem.
Kopec je možno využívat i v zimním období na sáňkování. Jinak se nabízí prostor pro
rozvoj fyzické zdatnosti dětí.
Samotné pódium lze využívat pro veškeré kulturní akce, společná setkání, dramatizaci
pohádek,

Mobiliář-možnosti a zásady při používání
- hřiště- veškeré sportovní aktivity, PUR plocha – zákaz jízdy na koloběžkách, kole !
- houpačka hnízdo max. 3 sedící dětí
- závěsná houpačka 1. dítě
- 3x pískoviště se stříškou
- „klobouk“ domeček ve spodní části , rozhledna se sítí s výstupem po šikmé ploše
maximálně 5 dětí
- paraván s hrazdou a sítí – k prolézání ( maximálně 3 děti )
- 3x pružinová houpačka koník (1.dítě)
- 2x dřevěná vahadlová houpačka (max. 6 dětí)
- perníková chaloupka – domeček pro ml. děti
- pec se skluzavkou , výstupem po šikmé ploše ( max. 4 děti a s dohledem dospělého)
- pískoviště s úložným prostorem – pro 1. třídu
- pergoly u spodních tříd – využití k přenášení činností a aktivit ven
- informační tabule – využití pro výstavky prací dětí , informace , plakáty
- 4x lavička – odpočinek
- kopec s amfiteátrem – slouží i jako sáňkovací s dodržením pravidel – max. 1. třída!
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-pódium – kulturní akce , divadla , dramatizace
- asfaltový okruh pro koloběžky a kola- nutná určená pravidla a přilby
- domeček na hračky – nesmí tam děti bez učitelky
- ohniště se sezením – využití pro skupinovou práci , dramatizaci. V případě ohně při
mimořádných akcích v MŠ – nutný dohled dospělého!
- lavice a stoly – odpočinek , výtvarné činnosti , svačiny , občerstvení
- dřevěné pohádkové postavy:
Ježibaba
Bob a Bobek
Loupežník
Nenechat děti po figurách šplhat a ničit !!!
- vstupní brána s knihou

Provozní doba:
•
•
•
•
•

Po dobu otevření MŠ
V dopoledních hodinách od 8 – 11.30 hodin – využití dětmi z MŠ
Francouzská po dohodě dětmi z ostatních mateřských škol
V odpoledních hodinách od 13 – 16 hodin – využití dětmi MŠ Francouzská
Při organizovaných akcích, které pořádá MŠ Francouzská – ve stanovených
hodinách po provozní době MŠ
Provoz 1x týdně od 16 – 19 hodin pro veřejnost
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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 Francouzská 1180, která je správcem
zahrady.
3. Zahrada je v prvé řadě určena pro vzdělávání a pohybové aktivity dětí MŠ
Francouzská. 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
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
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•

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
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, kamínky..)
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•

úklid pískoviště – přehrabávání, popřípadě v letních měsících pokropit, po
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, jehličí)
drobné ořezy keřů a stromů 4x ročně (kontrola, řez, hnojení, popř. postřik)
pletí výsadeb 2 x za rok, jinak dle potřeby dříve
zálivka dle potřeby
doplňování mulče
přihnojování výsadby
údržba trvalek – odstraňování suchých zbytků (podzim, jaro)

4.Péče o vodní prvky
•

kontrola uzavření kohoutů v sezóně po pobytu venku při používání sprchy
zodpovídá učitelka, která odchází poslední ze zahrady
úklid WC a umyvadel – vždy po používání – zodpovídá uklizečka

•

V.Seznam hracích prvků
Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii,pro jakou
jsou komponenty určeny:
•
•
•
•

Houpačka Skipy: pro děti od 3 let
Pružinová houpadla –koníci - pro děti od 3 – 8 let,
skluzavka – plast – pro děti od 3 let
Houpací hnízdo - maximální hmotnost zatížení 60 kg

Všechny hrací prvky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné a za
dodržení podmínek ČSN EN1176 – 1.
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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 Francouzská…………556 821 328
MŠ Krátká……..................556 808 808

V Kopřivnici 25.2. 2014

Zpracovala : Dana Lörinczová

Schválila: Zdeňka Krišková
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