
Provozní řád školní zahrady                                     Základní škola a Mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim 

 

Provozní řád školní zahrady                                     Základní škola a Mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim 

 

 

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, 

příspěvková organizace 

se sídlem Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč 

11. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY  

Č.j.:         Spisový / skartační znak ZŠŽ25/2020           1.2       A5 

Vypracoval:  Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy  

 

Pedagogická rada projednala dne 28.8.2020 

Směrnice nabývá platnosti dne: 31.8.2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 31.8.2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 
Všeobecná ustanovení 

 
Provozní řád „Zahrady u malých šikulů“ je vypracován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. 

„O ochraně veřejného zdraví“ a pozdějších zákonů a podle vyhlášky č.135/2004. 

Vlastníkem školní zahrady a jejího vybavení je zřizovatel školy Městský úřad Skuteč, Palackého 

náměstí 133, Skuteč 539 73. Provozovatelem je Základní škola a mateřská škola Žďárec u 

Skutče, okres Chrudim, Žďárec u Skutče 8, Skuteč 539 73.  

Zahrada a její vybavení je určeno pouze pro děti navštěvující Základní školu a mateřskou školu 

Žďárec u Skutče, okres Chrudim, Žďárec u Skutče 8, Skuteč 539 73. Není přístupná veřejnosti. 

Školní zahrada je přístupná dětem mateřské školy a žákům základní školy pouze za přítomnosti 

dozoru zaměstnance školy. 

 

Areál školní zahrady je otevřen v době provozu mateřské školy, denně od 6:15 do 16:15 hodin. 

Poté se areál uzavírá.  

V případech, které nejsou specifikovány v provozním řádu, se postupuje v souladu s ČSN 

EN 1176-7 „Zařízení dětských hřišť“, část 7 (Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a 

provoz). 

 

 

 I. Práva a povinnosti provozovatele  

 

Provozovatel má právo vykázat návštěvníka „Zahrady u malých šikulů“, jestliže: 

 porušuje tento řád 

 porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy 

 poškozuje majetek provozovatele  

 způsobuje nadměrnou hlučnost 
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 chová se hrubě, urážlivě nebo jinak neslušně vůči ostatním návštěvníkům areálu nebo 

provozovateli  

 děti (žáci) užívají uvedená zařízení pod dozorem zaměstnance školy. O možných rizicích 

jsou děti (žáci) informovány/ni přiměřeně jejich věku. 

 

 Vybavení školní zahrady 

 
Po uplynutí doby udržitelnosti ,,Zahrady u malých šikulů“ dnem 25. 2. 2020, která byla financována z dotace: CZ.1.02/7.1.00/14.23057 

došlo zřizovatelem k odstranění některých, z hlediska bezpečnosti, nevyhovujících herních prvků v květnu 2020. 

 

o  kryté pískoviště  

o domeček s kuchyňkou a prádelnou 

o zděný domeček na ukládání herních prvků a hraček na pískoviště 

o pozorovatelna 

o nerezový dřez- mytí rukou, nohou po hře 

o kamenné pítko- pitný režim dětí 

o kyvná houpačka- houpání ve dvojici 

o závěsná houpačka, lano k lezení a šplhání  

o plastový kompostér  

o altán s lavicemi a stoly 

o ohniště  

o tabule pro kreslení křídami 

o přenosné fotbalové branky (plastové) 

 

II. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů „ Zahrady u malých šikulů“ 

 

Návštěvník má právo používat všechny přístupné prvky, které se vyskytují na zahradě. 

 

 Návštěvník je povinen: 

 seznámit se s provozním řádem a dodržovat ho 

 udržovat v areálu zahrady čistotu, neodhazovat odpadky (pouze do nádob k tomu 

určených)  

 šetřit a chránit prostory i vybavení zahrady a každou zjištěnou závadu neprodleně hlásit 

zaměstnanci školy, který vykonává dozor 

 udržovat čistotu, v případě znečištění uvést vše do původního stavu nebo uhradit náklady 

spojené s úklidem  

 po skončení provozní doby opustit ihned zahradu  

 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 

 

2. Návštěvníkům není v prostorách zahrady dovoleno: 

 provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulaci s vybavením  

 vnášet a konzumovat alkoholické nápoje, návykové látky a jakékoliv látky, které evokují 

návykové látky 

 kouřit  

 vodit do prostor zahrady zvířata, zejména psy 

 jezdit v areálu zahrady na kole, kolečkových bruslích 

 nosit skleněné, ostré předměty (lahve, injekční stříkačky, jehly, …), zbraně 

 manipulovat s otevřeným ohněm (vyjma akcí školy) 
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 III. Provoz a vnitřní režim školní zahrady  

  

Provozovatel může rozhodnout o dlouhodobém zákazu používání zahradních prvků v případě, že 

by toto vybavení ohrožovalo bezpečnost dětí (žáků). 

Provozovatel zabezpečuje provádění kontrol – revizí herních a sportovních prvků: 

a) revizním technikem s příslušnou certifikací – 1x ročně s vystavením revizního protokolu 

b) provozní kontrolou, o které se vedou písemné záznamy pověřenou osobou (metodik prevence, 

školnice) 

c) běžnou vizuální kontrolou pověřenou osobou – zaměstnanci školy – zjištěné závady se 

zapisují do knihy závad 

 

Za bezpečnost herních prvků nese zodpovědnost provozovatel. Za bezpečnost dětí (žáků) v době 

při pobytu na zahradě a při využívání zařízení zahrady nesou zodpovědnost zaměstnanci školy 

vykonávající dozor. Podle toho organizují činnost tak, aby i preventivně předcházely úrazům. 

Zákonný zástupce je povinen po převzetí dítěte (žáka) od zaměstnance školy opustit školní 

zahradu. 

 

Sekání trávy v období jaro – podzim zajišťuje p. Flídr, provozní zaměstnanci školy.  

Výměnu písku zabezpečuje podle potřeby vedení školy (výměna písku byla provedena 7/2020). 

Zimní údržbu vstupního prostoru zajišťuje pracovník školy- školnice. 

Na čistotu areálu dohlíží uklízečka, školnice. 

Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) zaměstnanec školy zkontroluje hřiště, v případě 

potřeby požádá školnici o pokropení pískoviště a ostatních ploch. 

Rovněž první zaměstnanec školy, který bude vykonávat dozor na hřišti, zkontroluje stav 

vybavení (úrazová prevence) a sroluje ochranou plachtu z pískoviště. 

Před ukončením pobytu venku je povinností dětí (žáků) a zaměstnance školy, který vykonával 

dozor uklidit veškeré vybavení a zamknout je. Dále zaměstnanec zamete dřevěné obklady 

pískoviště a upevní ochranou plachtu na pískovišti. 

Při odchodu dětí (žáků) ze školní zahrady, zamyká branku zaměstnanec, který vykonává dozor 

nad dětmi.  

 

IV. Podmínky pro zacházení s majetkem „Zahrady u malých šikulů“  

 

Žáci i děti zacházejí s majetkem školy tak, aby nepoškodili zařízení zahrady. Za škodu, kterou 

způsobí svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada od jejich rodičů. 

Žák i dítě zachází s herními prvky a vybavením školní zahrady opatrně, šetrně, udržuje ostatní 

školní prostory v čistotě a chrání majetek před poškozením. 

 

Provozní řád byl projednán a schválen Školskou radou dne 31. 8. 2020 

 

Provozní řád nabývá účinnosti od 31. 8. 2020 

 

 

Ve Žďárci u Skutče dne 28. 8. 2020                                                 Mgr. Kateřina Odstrčilová 

                                                                                                                    ředitelka školy 

 


