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Všeobecná ustanovení
Provozní řád školní zahrady upravuje provoz, organizaci, partnerské vztahy a zejména povinnosti 
všech zainteresovaných (dětí, zaměstnanců, rodičů, partnerských organizací). Určuje podmínky 
údržby, úklidu a zabezpečení kontroly všech zařízení z hlediska bezpečnosti a dodržování 
hygienických předpisů. 
Řád vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména:

 Zákona 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 Vyhlášky 14/2005Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele užitkové zahrady bez výjimky. 
Všichni jsou povinni se řídit pokyny a nařízeními provozovatele, vybavení zahrady řádně užívat v 
souladu s provozním řádem, chovat se slušně a mravně.

Podmínky provozu venkovní plochy užitkové zahrada je rozdělen na tři části, 

1. za budovou je zahrada v přírodním stylu (užitková), 

2. před budovou zahrada s herními prvky a pískovišti (herní),

3. v prostoru herní zahrady, z boku u plotu od Líšenky je postaven vyvýšený záhon pro 

pěstování drobné zeleniny (mrkev, ředkvička, kedluben, salát, atd.). 
Školní zahrada je určena k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky školy. 
V případě návštěvy mateřského centra maminek mikroregionu Moštěnka platí stejná pravidla jako pro 
školku. 

 Pro veřejnost je zahrada uzavřena. 

 Zahrada je zpřístupněna v době běžného provozu MŠ tj. od 6.00 – 16.00 hod. 

 Pro mateřské centrum každé pondělí od 15.30 – 18.00 hod. 

 Při mimořádných dnech (sportovní nebo kulturní akci) i mimo provozní dobu.

Zajištění bezpečnosti
Celý areál je oplocen, vjezd pro dopravu stravy je omezen pouze na prostor dvorního vybetonovaného
traktu. Oplocení zamezuje před vstupem neoprávněných osob a samovolnému opuštění dětí z 
prostoru zahrady. Při pobytu dětí v přírodní zahradě je omezen počet 5 dětí/ 1 učitelka. Venkovní 
plocha je pravidelně kontrolována a podléhá pravidelným kontrolám.
Jednotlivé kroky k zajištění bezpečnosti:

 Provozní kontroly prováděné ředitelkou,  učitelkou a p. uklízečkou.

 Pravidelné vizuální kontroly prováděné při PV na zahradě učitelkou.

 Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování při hrách na užitkové zahradě a práci 
na vyvýšeném záhoně, vždy před vstupem na zahradu (o pohybu na celé ploše zahrady, o 



používání nářadí i náčiní) Poučení dětí je pravidelně zaznamenáváno do přehledu výchovné 
práce pedagogem, který zajišťuje přímou pedagogickou činnost na školní zahradě.

 V zimním období zajišťují provozní pracovnice z přístupových cest úklid sněhu

 Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí a organizují činnosti tak, aby předcházely úrazům.

 Jednotlivé třídy využívají prostory užitkové zahrady dle smluveného harmonogramu, většinou 
pouze děti z předškolní třídy 

 V prostoru užitkové zahrady je nejvyšší počet 5 dětí/ 1 učitelka.

 Učitelky se rozdělí tak, aby zajistily dohled ve všech částech školní zahrady, prochází 
průběžně zahradu a dohlíží na děti. Učitelka v části užitkové zahrady dbá na dohled pouze 
dětí, které s ní tráví čas v této ploše.

Péče o školní užitkovou zahradu a vyvýšený záhon
Zjištěné závady jsou hlášeny ředitelce MŠ. Opravy se zajišťují školnicí nebo externím specializovaným
pracovníkem (dle povahy a rozsahu závady). 
Odvoz shrabaného listí zajišťuje školnice společně s pedagogy a dětmi předškolního věku.
Organizačně zajistí učitelka MŠ ve spolupráci se školnicí. 
Péče o zeleň: Sekání trávy zajišťuje pracovní četa při obci Líšná. 
Péče o zeleň – stromy, drobné prořezy keřů (ořez větví) zajišťuje pracovní četa při obci Líšná, pouze 
v době, kdy se nepohybují děti v tomto prostoru nebo po předchozí domluvě na smluveném dni a 
čase. 
Z důvodu bezpečnosti je přísný zákaz pohybu dětí v prostorách užitkové zahrady bez dohledu 
učitelky!

Zajištění úklidu 
Užitková zahrada a vyvýšený záhon je využíván za účelem výchovy a vzdělávání dětí navštěvující 
mateřskou školu v oblasti pěstitelské činnosti a ekologické výchovy. Na běžný úklid zahrady dohlíží 
učitelky MŠ. Při ukončení pobytu na zahradě vedou učitelky děti k samostatnému úklidu a dbají, aby 
bylo vše v pořádku. Nářadí a náčiní se ukládají do koše nebo se odnesou do garáže na přímo určené 
místo. Učitelky zametou plochy a chodníky kolem záhonků, popř. se může plocha pohrabat, drobné 
kamínky na chodníku kolem záhonů se uklidí do koše, popř. se můžou využít k výtvarným činnostem. 
Společně s dětmi zakryjí plachtou záhon v jarním období. Před odchodem ze zahrady, učitelky 
zkontrolují vizuálně prostor. Totéž platí o úklidu i při odpoledním pobytu dětí na školní herní a užitkové 
zahradě.
Odpad v užitkové zahradě je skladován v odpadkovém koši, který pravidelně vynáší učitelka nebo po 
domluvě s provozní pracovnicí ihned po ukončení činnosti. Součástí zahrady není hygienické zařízení.
Děti využívají hygienické zařízení v prostorách spodní třídy - malošků.

Školní zahrada je rozčleněna na tyto části a pobyt dětí na školní zahradě se řídí těmito pravidly:
 Přírodní zahrada - neotrhávat a nelámat zasázené rostliny, nešlapat po květinách. 

 Užitkový koutek, vyvýšený záhon  – poučení dětí o funkci pozorovací a pěstitelské. Neběhat 
mezi záhonky, ze záhonků nevytrhávat rostliny. Netrhat nezralé výpěstky.

 Bylinková zahrádka – poučení dětí o funkci pozorovací a pěstitelské. Nevylézat na plastovou 
formu, nevytrhávat byliny.

 Ovocná zahrádka (ovocné dřeviny) – Poučení dětí o funkci pozorovací a pěstitelské. Neběhat 
mezi keři, netrhat nezralé plody.

 Neházet kamínky po dětech ani do trávy.  

 Při sběru větviček neohrožovat ostatní děti (šermovat, píchat, strkat, atd.) 
a nehrát si s klacíky, pokud tak nenařídí učitelka – jako pomůcka pro činnost

Provozovatel má povinnost:

 Udržovat vybavení v bezpečném stavu, provádět pravidelnou kontrolu.



 Udržovat pozemek školní zahrady v čistotě.

 Nedovolit pohyb dětí na školní zahradě bez dohledu dospělých.

 Při PV dětí mateřské školy zajistit dohled nad dětmi.

Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady
Návštěvník má právo:

 Zahradu, vybavení a další určené prostory užívat v souladu s provozním řádem.
Návštěvník je povinen:

 Seznámit se s provozním řádem a bezvýhradně ho dodržovat.

 Šetřit a chránit prostory i vybavení zahrady a každou zjištěnou závadu neprodleně hlásit 
provozovateli.

 Udržovat v čistotě všechny prostory zahrady.

 Opustit prostory zahrady nejpozději při skončení provozní doby MŠ.

 Z bezpečnostních důvodů nepoužívat nápoje ve skleněných nádobách.

 Dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy.

 Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do prostoru zahrady, provozovatel neručí za 
odcizení nebo ztrátu osobních věcí.

 Nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil.
Návštěvníkům v prostorách zahrady není dovoleno:

 Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat s vybavením.

 Kouřit, požívat alkohol, užívat omamné toxické látky, odkládat a vyhazovat odpadky mimo 
místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat zahradu a její okolí.

 Vodit do prostoru zahrady zvířata, zejména psy.

 Jezdit v prostoru zahrady na kolech.

 Vjíždět do areálu zahrady motorovými prostředky bez povolení ředitelky nebo pověřené 
učitelky MŠ nebo provozní pracovnice. 

 Vstupovat do prostoru zahrady pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

 Rozdělávat oheň.

 Poškozovat a přelézat ploty.

 Odnášet majetek školy.

Odpovědnost provozovatele a návštěvníků
Provozovatel neponese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto řádu a 
ostatních platných předpisů. Při hrubém porušení platného provozního řádu zahrady bude okamžitě 
informována Policie ČR. Běžnou údržbu, opravy, úklid a kontroly provádí pověřené osoby.

V Líšné 25.8. 2022 



V Líšné 15.3. 2022                                                                       Zpracovala: Němcová Petra, ředitelka

Byly seznámeny:

Bc. Zemánková Monika

Bc. Čapková Daniela

Zaorálková Michaela

Jurečková Magdaléna

Spáčilová Michaela

Mádrová Martina

Pospíšilová Božena

Stojanová Agáta

Zmeškalová Zdeňka


