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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.
Na základě ustanovení zákona čís. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydávám
jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu
školy, zavádí postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany zdraví a bezpečnosti
při užívání zařízení školní zahrady.

1. Výklad pojmů
Školní zahrada mateřské školy – je plocha určená pro hry, sport a pohyb dětí. Tato
plocha je nedílnou součástí mateřské školy.
Pískoviště – je ohraničená plocha s pískem určená ke hraní dětí s možností výměny
písku, zakrytá plachtou nebo sítí.
Zařízení školní zahrady – jsou hrací prvky (např. houpačky, skluzavky ,
prolézačky apod.), které splňují ČSN EN 1176.
Provozní řád – určuje podmínky provozu zařízení školní zahrady, včetně
podmínek zajištění údržby, úklidu a zabezpečení kontroly všech zařízení z hlediska
bezpečnosti a dodržování hygienických předpisů.

2. Obecná ustanovení
Vlastníkem školní zahrady je zřizovatel, Obec Luštěnice, se sídlem Boleslavská
171, 294 42 Luštěnice.
Provozovatelem je Mateřská škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav, se sídlem
Školní 9, 294 42 Luštěnice.

Školní zahrada slouží dětem Mateřské školy Luštěnice, okres Mladá Boleslav. Do
areálu je zákaz vstupu nepovolaným osobám a zákaz vstupu se zvířaty.
Celý objekt MŠ včetně venkovních hracích ploch je oplocený a v celém objektu platí
zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.

3. Provoz venkovních hracích ploch
Údržba areálu:
a) Údržbář zajišťuje - pravidelnou seč a úklid trávy, listí a sněhu, průřez dřevin,
sleduje stav oplocení a údržbu přístupových cest.
b) Mateřská škola zajišťuje provedení odborné technické kontroly a oprav
zahradního zařízení, nářadí a náčiní, výměnu nebo sanitaci písku.
c) Vizuální kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků provádí učitelky vždy
před pobytem dětí na školní zahradě. Závady neprodleně hlásí ředitelce školy.
Údržba pískovišť:
a) Výměna písku 1 x za dva roky,
b) kropení pískovišť - dle potřeby (za teplého počasí denně), odpovídají pokojské,
c) před ukončením pobytu na zahradě uklidí děti a učitelky donesené vybavení,
d) po skončení provozní doby učitelky zametou okolí pískoviště a napnou přes něj
ochrannou síť.
Bezpečnost:
a) Školní zahrada je využívána dětmi za dozoru učitelek v dopoledních i
odpoledních hodinách, v závislosti na aktuálním počasí.
b) Za bezpečnost dětí při pohybu a hrách na školní zahradě odpovídají učitelky.
Před každou novou sezónou (na jaře a v září) poučí děti o bezpečném používání
herních prvků. Organizují činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům.
c) Po předání dítěte zákonnému zástupci tito přebírají veškerou odpovědnost za
zdraví i bezpečnost svých dětí a jsou povinni neprodleně opustit areál školní zahrady
mateřské školy.
b) Provozovatel neodpovídá za újmy na zdraví dětí nebo ostatních osob při porušení
tohoto řádu a setrvání na školní zahradě.
c) Školní zahrada je z důvodu bezpečnosti dětí a ostatních osob oplocena.
d) 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 herní zařízení MŠ.
Vyzvedávání dítěte na školní zahradě
a) Za příznivého počasí jsou děti odpoledne na školní zahradě, rodiče je
vyzvedávají přímo tam.

b) Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi
pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo pověřeným zástupcům
předají.
d) Po vyzvednutí dítěte (jak ve třídě, tak na zahradě) rodiče přebírají za své dítě
veškerou odpovědnost.
V žádném případě nenechávejte své dítě po vyzvednutí samotné ani na zahradě
ani v prostorách MŠ. Učitelka za ně po předání již neodpovídá.

4. Závěr
Provozní řád školní zahrady je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy
Luštěnice, okres Mladá Boleslav, děti, rodiče a zákonné zástupce dětí přijatých
k předškolnímu vzdělávání a všechny ostatní návštěvníky MŠ. Provozní řád školní
zahrady je veřejným dokumentem, přístupným na nástěnkách v šatnách jednotlivých
tříd a na viditelném místě na školní zahradě.
V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada pro veškeré
návštěvníky uzavřena.
Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo
vykázat neukázněného návštěvníka z areálu školy.
V celém areálu mateřské školy je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu,
užívání drog a rozdělávání ohně.
V areálu mateřské školy a školní zahrady je zakázána jízda na kole a vstup se
psy.
Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.
Děkujeme za respektování provozního řádu a dodržování daných pravidel.
Provozní řád školní zahrady nabývá účinnosti 2. 1. 2013
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