
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY MŠ

Závaznost : Provozní řád školní zahrady je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce dětí, veřejnost, zaměst-
nance z Mateřské školy Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 a ze Základní školy Prodloužená ulice 283 
Pardubice.

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 do 16.45 hod
V době konání akcí pro děti, rodiče a veřejnost do 20.00 hod.
Za údržbu školní zahrady zodpovídá školnice a údržbář MŠ Zvoneček

Zahrada  je určena  pro děti z Mateřské školy Zvoneček Pardubice - Polabiny a Základní školy Prodloužená 284, 
Pardubice-Polabiny. Děti musí být vždy doprovázeny pedagogickým pracovníkem, který zajišťuje výchovně-vzdělávací 
činnosti, bezpečnost a dohled nad dětmi. 
V době akcí, pořádaných pro děti, rodiče a veřejnost  jsou to zákonní zástupci nebo jiné osoby starší 18 let,  kdo děti 
doprovází a zodpovídá za ně. Stejně je tomu tak i při běžném každodenním doprovázení dětí do MŠ a vyzvedávání 
dětí z MŠ.

1. Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu vybavení školní zahrady:
denně paní učitelky MŠ, školnice a údržbář

2. Provozní kontroly: 1 x za 3 měsíce – p. školnice z MŠ (zápis o provedení kontroly do protokolu) 

3. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář (operativní odstranění zjištěných nebo nahlášených závad). Zápis do knihy 
závad. Zajištění oprav údžbářem školy či externím specializovaným pracovníkem - dle povahy a rozsahu závady. 
Organizačně zajistí školnice z MŠ.

4. Péče o zeleň
sekání, hrabání a odvoz trávy, stříhání keřů zajišťuje školnice a údržbář.

5. Údržba pískoviště:
kontrolu sedacích ploch na pískovišti a stav pískoviště před použitím  zajistí pedagogické pracovnice MŠ, výměnu 
písku zajistí školnice a údržbář MŠ

6. Provozní kontrola:
kontrola revizním technikem – 1x ročně

7. Přenosné nářadí, náčiní a hračky:
vynášení ke hrám a úklid do skladů hraček zajišťují paní učitelky učitelky MŠ a provozní pracovnice
hodnocení stavu nářadí či hraček, odstranění poškozených z dosahu dětí denně: učitelky MŠ
vyřazení poškozeného nářadí či hraček k opravám zajistí: učitelky MŠ
úklid ve skladech hraček a letních WC zajistí provozní pracovnice MŠ

Školní zahrada v přírodním stylu při MŠ Zvoneček je rozčleněna na tyto části a pobyt dětí na školní zahradě se 
řídí těmito pravidly:
1/ Vstupní část
- přístřešek na kola - vyhrazené místo pro uložení kol dětí - nutné vlastní zámek a na uložení kola pro zákonné 
zástupce na omezenou dobu (jen doba přivedení dítěte do MŠ, vyzvednutí dítěte z MŠ).
Možnost použití nařadí na opravu kola a pumpičky - šetrné zacházení.
Škola nezodpovídá za bezpečnost uložených kol dětí a dospělých
- zvonička - šetrné zacházení
- informační tabule - umístěn plánek zahrady
- kamenná zídka - byliny a další rostliny - poučení dětí o jedlých a nejdlých rostlinách
- jezírko - speciální bezpečnostní režim - vstup dětí pouze v doprovodu dospělé osoby přes zajištěnou branku, nutnost 
branku za sebou opět zabezpečit! Vstup dítěte s rodičem na vlastní nebezpečí. Neházet nic do vody. Jezírko je určeno 
k pozorování a relaxaci.

2/ Část zahrady - třída Ježci
- prostor slouží ke hrám poznávání, pozorování, pokusům, k výchově a vzdělávací činnosti, ke tvořivé hře, relaxaci
- neničit herní prvky, nelámat zeleň
- šetrné zacházení s herními prvky a didaktickými pomůckami
- před odchodem ze zahrady uklidit prostor - přírodní a didaktický materiál uloží paní učitelky společně s dětmi do 
příslušných beden na předem určené místo - důraz na důkladný úklid. Chybějící a spotřebovaný materiál nahlásí paní 



učitelky paní školnici, která materiál a pomůcky doplní.
- je zde umístěna informační skříňka, kde najdete manuál co v této části zahrady můžete dělat, vidět, objevit. 
Manuál se mění 4 x za rok dle ročního období.

3/ Část zahrady - třída Žabky
- zvýšená pozornost na bezpečnost dětí u herního prvku houpačky a skluzavky
- prostor slouží ke hrám poznávání, pozorování, pokusům, k výchově a vzdělávací činnosti, ke tvořivé hře, relaxaci
- neničit herní prvky, nelámat zeleň
- šetrné zacházení s herními prvky a didaktickými pomůckami
- před odchodem ze zahrady uklidit prostor - přírodní a didaktický materiál uloží paní učitelky společně s dětmi do 
příslušných beden na předem určené místo - důraz na důkladný úklid. Chybějící a spotřebovaný materiál nahlásí paní 
učitelky paní školnici, která materiál a pomůcky doplní.
- habrová chýška - poučení o bezpečnosti
- je zde umístěna informační skříňka, kde najdete manuál co v této části zahrady můžete dělat, vidět, objevit. 
Manuál se mění 4 x za rok dle ročního období.

4/ Část zahrady - přírodní učebna:
- speciální prostor školní zahrady - přírodní učebna slouží k poznávání, pozorování, pokusům, k vzdělávací činnosti, 
tvořivé hře, relaxaci a dalším klidným činnostem
- neběhat mezi záhonky
- neházet ze stromového domku kameny, klacky a nenosit je na plošinu
- na houpačce stromového domku se houpe jen jedno dítě
- na plošině stromového domku pouze 3 - 4 děti pod dozorem pedagoga
- neotrhávat a nelámat zasázené rostliny
- nešlapat po rostlinách
- před odchodem uklidit prostor - přírodní a didaktický materiál uloží paní učitelka společně s dětmi do příslušných 
beden na předem určené místo - důraz na důkladný úklid. Chybějící a spotřebovaný materiál nahlásí paní učitelky 
paní školnici, která materiál a pomůcky doplní.
- vést děti k samostatnému úklidu a motivaci, co není před odchodem ještě v pořádku.
- nevstupovat do záhonků
- ze zvýšených záhonů nevytrhávat rostliny
- po dešti neběhat po velkých valounech - možnost zranění - smeknutí se
- v prostoru přírodní učebny se může pohybovat pouze jedna třída cca 26 dětí - bezpečnost, přehlednost, individuální 
přístup - naplnění zamýšleného vzdělávacího efektu učebny
- nelámat větvičky na vrbových chýškách
- neházet kameny do trávy ani po sobě
- nerozebírat obruby z malých valounů okolo záhonů a neházet je do trávy

Sprcha a molo - zvýšená bezpečnost na sprchovacím molu, voda je pitná! pečlivý úklid stanoviště před odchodem

Pumpa a blátiště - pečlivá průprava  a poučení dětí o funkci a používání pumpy, bezpečné zacházení, nenosit 
cihlářskou hlínu mimo prostor blátiště, šetrné zacházení s vodou, voda není pitná!, pečlivý úklid stanoviště před 
odchodem

Sud na dešťovou vodu - poučení dětí o funkci a používání čerpacího kohoutu, šetrné zacházení s vodou, voda není 
pitná!

Čajovna - pečlivá průprava a poučení dětí o funkci a používání čajovny, rozdělávání ohně pouze pod dohledem 
dospělé osoby, bezpečné zacházení, šetrné zacházení s vodou, voda pitná!, pečlivý úklid stanoviště před odchodem

Pracovní stoly sázecí - poučení o bezpečnosti a fukci používání nástrojů a pomůcek, pečlivý úklid stanoviště před 
odchodem

Vrbové chýšky - poučení o bezpečnosti, nelámat větvišky, ale výhonky proplétat

Hmatová stezka - pečlivá průprava a poučení dětí o funkci a používání přírodního prvku, neodnášet výplně polí

Stromový domek - pečlivá průprava  a poučení dětí o funkci pozorovací a relaxační, neházet z vyvýšené plošiny 
předměty, neházet kameny na schody a nevěšet se na síť, pečlivý úklid stanoviště před odchodem

Badatelské stoly - pečlivá průprava  a poučení dětí o funkci a používání jednotlivých stolů k pokusům a objevům. 
Stoly jsou dělené na: Jaro - zem/hlína, Léto - voda, Podzim - vzduch/vítr, Zima - oheň, pečlivý úklid stanoviště před 
odchodem



Broukoviště - pečlivá průprava a poučení dětí o funkci pozorovací, opatrný pohyb a neodnášet nic z hromady

Bylinková spirála - pečlivá průprava  a poučení dětí o funkci pozorovacía pěstitelské, nevytrhávat rostliny, nůžkami 
sklízet bylinky

5/ Část zahrady - třída Kuřátka
- zvýšená pozornost na bezpečnost dětí u herního prvku houpačky
- prostor slouží ke hrám poznávání, pozorování, pokusům, k výchově a vzdělávací činnosti, ke tvořivé hře, relaxaci
- neničit herní prvky, nelámat zeleň
- šetrné zacházení s herními prvky a didaktickými pomůckami
- před odchodem ze zahrady uklidit prostor - přírodní a didaktický materiál uloží paní učitelky společně s dětmi do 
příslušných beden na předem určené místo - důraz na důkladný úklid. Chybějící a spotřebovaný materiál nahlásí paní 
učitelky paní školnici, která materiál a pomůcky doplní.
- je zde umístěna informační skříňka, kde najdete manuál co v této části zahrady můžete dělat, vidět, objevit. 
Manuál se mění 4 x za rok dle ročního období.

6/ Společná část
- prostor slouží ke hrám poznávání, pozorování, pokusům, k výchově a vzdělávací činnosti, ke tvořivé hře, relaxaci
- neničit herní prvky, nelámat zeleň
- šetrné zacházení s herními prvky a didaktickými pomůckami
- před odchodem ze zahrady uklidit prostor - přírodní a didaktický materiál uloží paní učitelky společně s dětmi do 
příslušných beden na předem určené místo - důraz na důkladný úklid. Chybějící a spotřebovaný materiál nahlásí paní 
učitelky paní školnici, která materiál a pomůcky doplní.
- je zde umístěna informační skříňka, kde najdete manuál co v této části zahrady můžete dělat, vidět, objevit. 
Manuál se mění 4 x za rok dle ročního období.

Indiánský stan - tee-pee:
- bez dohledu nesmí být děti otevírat vstup do stanu „dveře“ - plachtu
- bez dohledu nesmí děti přemisťovat uvnitř stanu lavice a špalky na sezení
- zvýšená opatrnost uvnitř stanu při akcích s ohněm a otevřít chlopně na vrcholu stanu dle směru ohně
- při odchodu ze stanu zavřít a zajistit plachtu u vchodu dřevěným kolíkem
- nenechávat uvnitř stanu děti bez dozoru
- kolem stanu je klidová zóna, zde se pohybovat opatrně - pozor na zakopnutí o kolíky a tyče
- nesahat na stan - propustnost plachty
- uvnitř stanu neběhat - prostor pro klidové činnosti - zpěv, vyprávění, pokusy
- před rozděláním ohně v ohništi uvnitř stanu - nahlásit akci školnici následný úklid popela a údržba kotlíku provozními 
pracovnicemi dané třídy po domluvě s pg.pracovnicemi
- nemanipulovat s částmi stanu, které drží konstrukci či zajišťují upevnění plachty - tyče, kolíky, kotlík s ohništěm

Ohniště:
- nerozbírat kameny okolo ohniště
- nerozebírat dřevo na topení z vymezeného prostoru. Manipulace s ním pouze pedagog nebo provozní pracovnice
- nechodit po lavicích okolo ohniště
- pálení ohně - povinně hlásit paní školnici - ta neprodleně informuje hasiče
- po skončení pálení ohně - uhasit vodou, důkladný úklid místa - paní učitelky a provozní pracovnice dané třídy po 
domluvě s paní učitelkou
- zvýšená bezpečnost při pohybu dětí kolem rozdělaného ohně
- kontrolu množství a kvality dřeva s dostatečným předstihem na aktuální akci provedou paní učitelky, případné 
zanesení dřeva pod schody u třídy Motýlků s dětmi - uschnutí dřeva. Nedostatky nahlásí paní učitelky paní školnici.

Louka: pečlivá průprava a poučení dětí o funkci pozorovací a relaxační, neušlapat

Terénní nerovnosti: pečlivá průprava  a poučení dětí o bezpečnosti: sáňování, skluzavka, šplhací chodník

Velká vodní hra a korýtka, blátiště, kačírkoviště a stínicí plachta: pečlivá průprava a poučení dětí o funkci pumpy a 
celého systému vodní hry, pečlivý úklid stanoviště před odchodem, šetrné zacházení s vodou, voda není pitná!

Ježkovník: pečlivá průprava a poučení dětí o funkci pozorovací, opatrný pohyb a neodnášet nic z hromady

Bylinková spirála: pečlivá průprava  a poučení dětí o funkci pozorovací a pěstitelské, nevytrhávat rostliny, nůžkami 
sklízet bylinky

Mlhoviště a molo: zvýšená bezpečnost při sprchování a na opalovacím molu, voda je pitná! pečlivý úklid stanoviště 
před odchodem



Vrbová hnízda: poučení dětí o funkci a používání, šetrné zacházení s proutím, fukce relaxační

Vrbový tunel: poučení dětí o funkci a používání, šetrné zacházení s proutím, zvýšená bezpečnost při prolézání nebo 
projíždění tunelem

Amfiteátr: poučení dětí o funkci a používání, zvýšená bezpečnost na schodech. Používání dřevěných podsedáků - 
neodnášet ze schodů, pečlivý úklid stanoviště před odchodem. Amfiteátr není úplný - zbývá ještě vybudovat podium

7/ Část zahrady - třída Sluníčka
- zvýšená pozornost na bezpečnost dětí - v současné době deponační plocha, stejně tak prostor u hlavního pavilonu 
ze strany dvora. Tyto plochy v současné době složí k uložení potřebného stavebního materiálu, který bude použit při 
realizaci části zahrady Sluníčka a části zahrady hřiště.

8/ Část zahrady - třída Motýlci a Berušky
- zvýšená pozornost na bezpečnost dětí u herního prvku skluzavky a stromový domek - pečlivá průprava  a poučení 
dětí o funkci pozorovací a relaxační, neházet z vyvýšené plošiny předměty, neházet kameny na schody a nevěšet se 
na síť, pečlivý úklid stanoviště před odchodem
- prostor slouží ke hrám poznávání, pozorování, pokusům, k výchově a vzdělávací činnosti, ke tvořivé hře, relaxaci
- neničit herní prvky, nelámat zeleň
- šetrné zacházení s herními prvky a didaktickými pomůckami
- před odchodem ze zahrady uklidit prostor - přírodní a didaktický materiál uloží paní učitelky společně s dětmi do 
příslušných beden na předem určené místo - důraz na důkladný úklid. Chybějící a spotřebovaný materiál nahlásí paní 
učitelky paní školnici, která materiál a pomůcky doplní.
- zvýšená pozornost na bezpečnost v blízkosti kamenů umístěných v pískovišti a u vchodu do zahrady

- jsou zde umístěny informační skříňky, kde najdete manuály co v této části zahrady můžete dělat, vidět, 
objevit. Manuál se mění 4 x za rok dle ročního období.

V zahradě jsou umístěna pítka s pitnou vodou - šetrné zacházení.
 
Tři procházkové trasy vyznačují turistické značky po celé zahradě.

Upozorňuji na tato pravidla rodiče a prarodiče, kteří s dětmi do MŠ přicházejí. Na přiložený formulář prosím 
podepište, jestli jste byli seznámeni s prvky školní zahrady a upozorněni na bezpečností rizika.

Pokud si všimnete nějaké závady na herních prvcích nebo bude něco v nepořádku, prosím neprodleně nahlaste 
zaměstnancům školy - nejlépe paní školnici. Jde o bezpečnost dětí.

Údržbu zahrady má na starosti paní školnice, pan údržbář a dále o ni pečuje pedagogický i provozní zaměstnanci a 
děti. Mohou se zapojit paní učitelky ze sousední ZŠ a kdykoliv rodiče - pletí, zalévání, drobná údržba, brigády

1. 1. 2017

Bc. Lenka Klasová, ředitelka MŠ Zvoneček


