PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY

Správce školní zahrady:
MŠ Praha 10
Přetlucká 51/2252
Tel. 274782607
Odpovědný pracovník:

Mgr. Jitka Janouškovcová, ředitelka školy

Odpovědný pracovník za úklid:

Andrea Třešňáková, školnice - hygiena, WC
Zuzana Pavelková, učitelka - hračky, vybavení

1. Provozní doba


celoročně pondělí – pátek 6.30 – 19.00 hod

2. Běžná údržba


denně úklid domečků (v období 9. a 10. měsíc, 3. - 6. měsíc nebo podle potřeby a při
prázdninovém provozu)



denně úklid odpadků ze školní zahrady



úklid teras podle potřeby a provozu



průběžné prohrabání pískoviště a odstranění hrubých nečistot - všechny učitelky



běžná vizuální kontrola technického stavu zahradního vybavení

3. Údržba pískovišť


průběžné přehrabávání pískoviště



1x ročně překopání, prolití



1x ročně odstranění nečistot za pomoci speciální plachty, dezinfekce dezinfekčním
prostředkem



1x za 2 roky výměna písku



na každém pískovišti se střídají 2 třídy, pokud se slučují, tak podle tříd na patře

4. Průběžná péče o zahradní vybavení


běžná vizuální kontrola, případné nahlášení závad



provozní kontrola 1x za 3 měsíce



při zjištění závad zajistit tak, aby zahradní vybavení nebylo používáno do odstranění závady



okamžité odstranění závady



1x ročně hlavní roční kontrola -revize zahradního vybavení oprávněnou osobou, včetně
protokolu o kontrole

5. Péče o zeleň


průběžná péče o záhonky



průběžné kropení a zavlažování



sekání trávy, úklid zahrady a odvoz (5. -10. měsíc, dle potřeby)



1x ročně prořez keřů a stromů, odvoz (12. -2. měsíc),



1x ročně vyhrabání listí a odvoz

6. Povinnosti rodičů


zákaz vstupu se zvířaty



zákaz konzumace alkoholu a omamných látek



udržovat čistotu a pořádek, nepoškozovat zahradní vybavení



po vyzvednutí dítěte opustit školní zahradu, a to z provozních, hygienických a bezpečnostních
důvodů

Vybavení:
2x pískoviště
2x pružinové houpadlo
1x velká umělohmotná skluzavka s věží
1x nafukovací trampolína
1x lanový kolotoč
2x domečky na ukládání pomůcek a zahradního vybavení
2x dětské WC +umyvadla
2x lavičky dřevo pro děti i dospělé
2x set dřevěný – 2 lavičky a stolek – pro děti
Na terasách umělohmotné stolky a židličky
2x fotbalová branka
1x síť na míč
1x basketbalový stojan
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby i
preventivně předcházely úrazům. Děti průběžně poučují o bezpečnosti chování a používání vybavení.
Školní zahrada:
Používání zahradního vybavení pro děti všech 4 tříd. Zahrada je uzavřená a je přehled o všech
hrajících si dětech. Vstupní branky jsou zabezpečeny proti útěku dětí. První pedagog na zahradě –
provede kontrolu.

Pískoviště



hra s kbelíky, lopatkami, tvořítky, auty, traktory apod.



děti sedají na pryžový obklad pískoviště, do písku

Houpačka



použití pro jedno sedící děti

Věž se skluzavkou



skluz pouze v sedu



nevybíhat nahoru po skluzavce (mladší děti s dozorem)

Dopadová plocha ke skluzavce a
mraveniště



nepoužívat ostré předměty, koloběžky, auta, pro hru na
mraveništi využít matriál – voda, písek, kuličky, malá
autíčka

Nafukovací skákací hrad se
skluzavkou



maximálně po 2 dětech, vyhraněná zpětná cesta- deky,

Nafukovací trampolína



použití pro maximálně 8 dětí menších, 6 velkých,
s dozorem pedagoga, bez obuvi, pouze skákat, sedět,
nelehat si, obuv nechávat na vymezeném místě, úklid –
ráno provozní, obsluha – zapínání podle potřeby, vypínání
vždy před odchodem na oběd a po skončení provozu pedagog

Lanový kolotoč



použití pro skupinku dětí max. 8, malé děti pouze pod
dozorem učitelky, střední a velké samostatně, stát
nejvýše na zeleném laně, malé děti na spodním žlutém.

Koloběžky



vyhraněný prostor, jízda v jednou směru, velikost podle
věku, úklid koloběžek do stojanů

Vlak, auta



pro všechny děti

Fotbalové branky



nechávat v prostoru, neuklízí se

Síť na míč



uklízí se ze stojanu do domečku

Stojan na hod míčem



umístění na určeném místě, zatěžkaný podstavec vodou
či pískem



kreslení dětí, prohlížení knih, puzzle, stavebnice



hra s kočárky, hry na dece,



míčové hry, hry s obručemi, odlehčený tenis, pozemní
hokej, skákání přes gumu



kreslení na chodník, nepoužívat barvy

Terasy:
Stolky, židličky
Ostatní plocha:

Před pobytem dětí na školní zahradě pracovnice úklidu pokropí pískoviště, dle potřeby i ostatní plochy,
omyjí trampolínu dle potřeby, uklidí terasy podle potřeby, srolují ochrannou plachtu na pískovišti,
nainstalují slunečníky
Učitelky průběžně kontrolují stav vybavení - úrazová prevence. Před ukončení pobytu na školní
zahradě je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hrací pomůcky do domečků a zamknout je.
Učitelky zametou pryžové obklady pískoviště, písek kolem pískoviště, stáhnou ochrannou plachtěna
pískovišti, vypnou trampolínu.

V Praze dne 1. 5. 2015

Mgr. Jitka Janouškovcová
ředitelka školy

