
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol, Mírová 430 IČ 70991235 

 

Provozní řád školní zahrady MŠ 

Č.j. 37/2021 

Skartační znak A10 

vypracovala Bc Marcela Michňová Ředitelka mateřské školy 

Nabývá platnosti dne 31.8.2021  

Nabývá účinnosti dne 1.9.2021  

Seznámeni zaměstnanci 31.8.2021 porada 
 

Obecná ustanovení 

Provozní řád upravuje podmínky provozu školní zahrady. 

Ředitelka školy vydává provozní řád školní zahrady na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném 

znění (školský zákon), vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění na základě 

vyhlášky č.64/2005 Sb., o evidenci úrazu dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Majitel pozemku Město Lysá nad Labem Provozovatelem školní zahrady je MŠ Dráček 
Lysá nad Labem-Litol, Mírová 430 

Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem Mírová 430, Lysá nad Labem 

IČ 239402 IČ 70991235 

Tel. 325510211 Tel: 731577208 

 

1. Školní zahrada slouží dětem z mateřské školy. Do areálu je vstup zakázán nepovolaným 

osobám . 

Projekty přírodní zahrady zlepšily prostředí pro děti a jejich návaznost na 
environmentální výchovu: 
Rok 2013-2015  CZ.1.02/7.100/13.17877 Přeměna okolí MŠ Dráček na přírodní zahradu 
Celková přeměna  okolo celé MŠ 

Rok 2020-2021 NPŽP 7/2019 rozhodnutí č. 1190700456 Přírodní zahrada s drakem- doplnění 
prvků a revitalizace, pomůcky 

 

Momentální situace na zahradě: 

Od června 2021 , předpoklad do června 2022, se buduje nová mateřská škola z vily, která sousedí 
s mateřskou školou. Vznikne jeden propojený celek krčkem, který zabral část zahrady již 
vybudované, která se musela druhým projektem zrenovovat a upravit, přenést některé prvky na 
současnou zahradu. Propojením zahrad vznikne krásná velká zahrada. V plánu je ponechat stávající 
v environmentálním vzhledu a druhou zahradu cílit na sportovní aktivity a kulturní vyžití. 
V současné zahradě nám chybí prostor pro fotbal a jiné míčové hry. Zahrada, která je nyní u vily má 
vzrostlé stromy, které se musí zkontrolovat arboristy. Část zahrady jsme si již upravily , abychom 
v době covidové mohly skupiny dětí dělit na dvě třídy. V projektu se již s touto variantou 
pracovalo. 



Nyní je zahrada odkladištěm stavebních firem- BFK service- rekonstrukce vily a ZEMPRIS- která dělá 
silnici okolo. 
Zvýšený hluk a částečná likvidace zahrady je nyní pro děti i dospělé zatěžující. Těší nás, že  až to 
bude hotové, bude to opět pro další děti prostor , pro jejich vzdělávání nejen v MŠ, ale i na 
zahradě. 

 

2. V celém areálu platí zákaz kouření, i kouření elektronických cigaret 

3. Zákaz užívání alkoholu a jiných omamných látek 

4. Zákaz vstupu se zvířaty, pouze pokud jsou to programy se zvířaty, které doplňují vzdělávání 

dětí, jsou objednáni MŠ 

5. Celý objekt včetně venkovní hrací plochy je oplocený, vstup do mateřské školy je chráněný 

vrátky, které jsou opatřeny vstupem na čip. 

6. Zahrada slouží k naplňování cílů ŠVP mateřské školy. Zařízení školní zahrady je určeno pro 

věkovou skupinu dětí, které navštěvují naší mateřskou školu. 

 

Provozní doba školní zahrady a bezpečnost 

 

Provozní doba je stanovena v návaznosti na provoz mateřské školy a to v době od 6:30 do 16:30. 

1. Veškerá činnost prováděná dětmi v prostorách školní zahrady je možná pouze v doprovodu 

zaměstnanců školy (především pedagogických zaměstnanců školy) odpovídají učitelky 

2. Za bezpečnost dětí při pobytu a hrách na školní zahradě odpovídají učitelky mateřské školy. 

Před využitím zahrady učitelky poučí děti o bezpečnosti použití herních prvků a plochy 

zahrady. Činnosti na zahradě organizují tak, aby preventivně předcházely úrazům. 

3. Po předání dítěte zákonnému zástupci nebo osobě zmocněné k vyzvedávání, tyto osoby 

přebírají veškerou odpovědnost za zdraví i bezpečnost dítěte a jsou povinni neprodleně 

opustit areál školní zahrady mateřské školy 

4. Každý, kdo vstupuje do areálu mateřské školy 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 mateřské školy. 

5. Při akcích pořádaných mateřskou školou na zahradě mateřské školy všichni dbají na 

bezpečnost, chovají se v prostorách mateřské školy, zahrady, zodpovědně k herním prvkům, 

výzdobě, zeleni, stromům a výpěstkům. Dodržují nařízení, že herní prvky jsou určené pouze 

dětem předškolního věku ( váhový a věkový normativ). 

6. V případě, že někdo vědomě nedbá pokynů provozovatele, může ho ze zahrady vykázat. 

7. V případě, že již dojde k poškození návštěvníkem, který vědomě poškodil herní prvek, či jiné 

zahradní pomůcky, nedodržel provozní řád, provozovatel má právo po návštěvníkovi 

požadovat případnou náhradu. 

8. Během celého pobytu je nutné dodržovat hygienické předpisy, nařízení COVID nařízení. 

9. Návštěvník, ale i zákonný zástupce a dítě si zajistí proti krádeži veškeré věci vnesené do 

areálu (kola, koloběžky..) a to uzamčením ke stojanům. Provozovatel neručí za odcizení nebo 

ztrátu osobních věcí. 

 

 



Údržba venkovních hracích ploch 

 

1. Mateřská škola zajišťuje údržbu technickým zaměstnancem, který je hrazen z rozpočtu 

Města, určeného pro Mateřskou školu Dráček, vždy na dané roční období 

2. Technický zaměstnanec a školnice jsou pověřeni dohledem a úpravou zahrady. Hlásí větší 

úpravy a opravy ředitelce mateřské školy. 

Úklid venkovní hrací plochy 

• Úklid odpadků z plochy zahrady 

• Úklid- přehrabání pískových ploch 

• Hrabání listí a odstranění listí v okolí vchodů a pískovišť 

• Vysypání odpadkových košů 

• Úklid domečku, venkovních WC- kontrola dopuštění vody 

• Kontrola pítek v daném období 

• Kontrola plachty nad altánky 

• Kontrola výpustě kohoutů u sudů na vodu- zalévání 

• Kontrola pumpy a zavlažovacího systému 

• Pravidelná vizuální kontrola technického stavu herních prvků a ploch, denně. Teprve po 

ujištění, že je prostor bezpečný, pustí na něj svěřené děti. 

Průběžná péče o herní prvky 

• Okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků 

• Nátěry dřevěných prvků dle potřeby 

• Roční revize herních prvků dle ČSN EN 1176, 1177 p. Vrba Milan, revize a opravy těl. a 

sportovního nářadí, A. Roškotová 1350, Vlašim 25801 IČ 49531271 tel: 775260004 1x do 

roka, proveden revizní zápis.  

  a,  opravy buď zajišťuje firma provádějící revizi, na základě závažnosti, nebo technický           

        zaměstnanec MŠ. Vždy přítomen revizi. 

         B,   likvidace- výměna za nový- ředitelka MŠ. 

 

Péče o zeleň 

• Sekání a úklid trávy- dle potřeby, technický zaměstnanec 

• Drobné prořezy keřů a dřevin- dle potřeby technický zaměstnanec, odborné práce vyžadující 

odborníka v oboru řeší ředitelka 

• Ohrabání a úklid listí- technický zaměstnanec 

• Metení chodníků- školnice, technický zaměstnanec 

• Vlastní studna- o kterou se stará technický zaměstnanec, zajišťuje s ní závlahu, stejně jako 

spouštění závlahy u keřů- dle projektu 

 

 

 



Údržba pískových ploch v přírodní zahradě 

• Kontrola stavu dřevěných obrub 

• Přehrabání pískoviště( odstranění hrubých nečistot) 

• Zahřátí pískoviště folíí ( 1x za měsíc až 2 měsíce)- dezinfekce 

• Výměna písku 1x za 2 roky v měsíci srpnu, požívá se písek kopaný o hrubosti 0,4 

• V letním období kropení před i po pobytu dětí 

• Před ukončením pobytu na zahradě uklidí učitelky , popřípadě i asistenti, všechny předměty 

s dětmi do uzamykatelného zahradního domečku. 

Údržba mlhoviště a pítek 

• V mlhovišti je před zahájením letní sezóny proveden důkladný úklid nášlapných ploch. 

Pravidelně jsou vymetány nečistoty. 

• Pítka jsou dětem odpouštěna, otírána denně, kontrola přívodu vody 

• Manipulace s uzávěrem vody zajišťuje pouze zaměstnanec MŠ nikoliv děti. 

Environmentální zahrada- přírodní naučná zahrada 

Přiložena pohádka, která vysvětluje propojení stávající zahrady s nově navrženou, budoucí. 

Je umístěna tak, aby pro děti byl prostor pro celkový jejich rozvoj. Děti se o zahradu společně starají, 

okopávají záhonky, zalévají, ale mají možnost si utrhnout i výpěstky. 

V kuchyňce, která je v domečku, se zelenina očistí, oplachuje se městskou vodu. 

Děti svými konvičkami mají možnost ze sudů nebo studny zalévat- vše dostatečně přístupné. 

Pozorování ještěrek se děje na plazníku nebo v umělém kopci, který má i tunel. A dá se z něho na 

klouzačkách dostat dolů. Hrad našeho draka- dřevěný domek na kopci. 

I na kopci jsou kytky a stromy, keře, o které se děti starají. 

Vyvýšené záhonky a u nich pěstitelský stolek z akátu. 

WC- kadibudky, voda městská. 

Venkovní učebna, kde si děti mohou malovat, vzdělávat, povídat si je v duchu vesmíru. 

Blátoviště s pumpou, kterou na zimu ukládáme, je nejvíce vyhledávanějším herním prvkem. 

Houpačky, pružinový koník visutý most- to vše děti využívají při hrách a dodržují pravidla- nestrkat se, 

při houpání sedět, nenadskakovat. 

Otevřený dům na stromě slouží k pozorování, mnoho ptačích budek a divadelním hrám. 

Domek na nožkách uzavřený- slouží k odpočinku dětí, motivačním hrám. 

Tunel z vrbiček je opět určen k možnosti si procházet, hrát, clona před sluncem. 

Mlhoviště vzniklo na základě odstranění stávajícího mlhoviště. Před koupelí dbáme na seznámení 

s pravidly. 

Další domek je i s tabulí a klouzačkou a domkem, kde děti dle své fantazie a momentální náplně 

mohou tvořit, hrát si. 

Druhá venkovní třída- akátové kůly s plachtou, která se na zimu sundává- letní třída. 



Záhonky, tabule- orientační, ale i opět na kreslení najdeme ve druhé zahradě, která vzniká u vily, 

Třetí venkovní třída, altán. 

Zde si děti hrají více s přírodninami, dřevíčky- vrtají, pracují s přírodním materiálem, podpora  

vlastního nápadu, využití, co je na nabídnuto. 

Zahrada je zatím nedodělaná, neboť firma stále potřebuje prostory pro uskladnění materiálu. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

Tento provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance mateřské školy, popřípadě externisty, kteří 

se podílí na výuce dětí dohodnutou formou. 

Je pro všechny veřejně  přístupný na stránkách MŠ a v chodbě na polici k tomu vyčleněné- 

dokumenty. Rodiče seznámeni. 

 

Příloha: 

1. Plán zahrady 

2. Pohádka 

 

 

Bc. Marcela Michňová 

Ředitelka mateřské školy 

 

Seznámeni: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 


