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Č.j.: MZZŠMŠM/49/2016 

Vnitřní řád školního hřiště - zahrady 
 
 

1. Vymezení aktivit 

 Školní hřiště – zahrada, tedy venkovní hrací plocha s pískovištěm a hracími 

prvky (dále jen „zahrada“) je určena pro pedagogicky řízené venkovní aktivity 

i volné hry žáků základní školy (dále jen ZŠ), dětí mateřské školy (dále jen MŠ) 

a dětí školičky (dále jen DS). 

 Při pobytu na zahradě jsou všechny osoby povinny dbát na svou bezpečnost 

s respektem a ohledem na ostatní osoby, rostliny a živočichy na zahradě  

i v jejím okolí.  

 

2. Pravidla pro pobyt na jednotlivých herních prvcích 

 Houpačky se využívají pouze k sezení a houpání, a to jednotlivě. Točit 

s řetězy je zakázáno. Dbáme na bezpečnou vzdálenost ostatních osob 

pohybujících se kolem houpaček 

 Kruhová houpačka je určena maximálně pro 3 děti. Houpající osoby mohou 

být max.2 (stojí při houpání každá z jedné strany proti sobě). 

 Kolotoč je možné použít v případě, že je suchý. Při točení je povoleno stát  

a je nutné se pevně držet oběma rukama. Maximální počet dětí na kolotoči je 

6. Točit může pouze jedna osoba. Nastupovat a vystupovat lze jen tehdy, když 

kolotoč stojí.  

 Skluzavky je možné používat, když jsou suché. Osoba může jet v případě, že 

prostor skluzavky a dopadu je volný. Jízda je povolena pouze nohama směrem 

dolů.  

 Tunel slouží k prolézání, přelézání, obíhání, schovávání. Do tunelu nepatří 

žádné předměty. 

 Domeček – vcházet a vycházet je povoleno pouze vstupem. Sedět na 

parapetech okýnek je zakázáno. 

 Pískoviště a kameniště – písek patří pouze do pískoviště a kameny pouze 

do kameniště.  

 Horolezeckou stěnu, prolézačky, lana a hrazdu mohou osoby využívat dle 

svých možností. Vždy je nutné se zde pevně držet oběma rukama. 

 Vodárnu obsluhuje pouze personál Montessori Zlín. 

 Zahrada ZŠ (oplocený prostor u králíků) – vstup je povolen pouze  

po dohodě se žáky nebo vyučujícími ZŠ. 

 Nářadí nosíme a pracujeme s ním vždy do výše pasu. 

 Ostatní hračky a auta slouží ke hře na pískovišti nebo v domečku. 

 Dřevo a klacíky patří pouze do lesíka a je povoleno s nimi pouze chodit. 
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3. Dohled a odpovědnost nad žáky ZŠ a dětmi MŠ a DS při pobytu na zahradě 

 Za žáka ZŠ či dítě MŠ po osobním převzetí od rodiče dozorem přebírá 

odpovědnost Montessori Zlín – základní škola a mateřská škola Motýlek. 

 Za děti, které navštěvují DS, po převzetí personálem DS  přebírá zodpovědnost 

Montessori Zlín o.s.   

 V době pobytu v zařízeních Montessori Zlín je dětem a žákům na zahradu přístup 

umožněn vždy pouze v doprovodu pedagoga, případně jiné k tomu pověřené 

osoby vykonávající dozor. 

 Po osobním převzetí dítěte od personálu DS, MŠ nebo ZŠ přebírá zodpovědnost 

za dítě nebo žáka zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.  

 Po převzetí dítěte nebo žáka od personálu, prosíme o odchod ze zahrady, aby byl 

zajištěn přehled o dětech a žácích, za které má odpovědnost dozor MŠ, ZŠ a DS.  

 

4. Provozní doba  

 Zahrada je v provozu celoročně po dobu provozu ZŠ, MŠ a DS, a to ve všední dny 

od 7:15 do 16:30 hodin.  

 Zahradu lze využívat i při mimořádných akcích ZŠ, MŠ a DS mimo tuto dobu, a to 

po předchozím souhlasu vedení školy.   

 Každodenní využívání může ovlivnit jen výrazně zhoršené počasí, kdy budou 

venkovní aktivity žáků a dětí omezeny. 

 

5. Provozní podmínky 

 Zahrada je tvořena travnatými plochami, betonovými plochami, pokusnými 

záhonky a herními prvky s pískovištěm. Při volbě rostlin a dřevin jsou 

respektovány požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání žáků a 

mladistvých, v platném znění. Nejsou vysazovány rostliny ani dřeviny, které by 

mohly ohrozit zdraví žáků. Vysazené dřeviny nesnižují parametry denního 

osvětlení v pobytových místnostech žáků. 

 Zahrada je oplocena a přístup na ni mají pouze žáci ZŠ, děti MŠ a DS, pracovníci 

ZŠ, MŠ, DS a rodiče (případně zákonní zástupci) žáků navštěvujících ZŠ, MŠ a DS. 

Po skončení provozní doby se přístup zamyká a pískoviště se zakrývá  

(za uzamčení a zakrytí pískoviště odpovídá přítomný pedagogický pracovník či 

jiný pracovník pověřený dozorem).  

 

6. Údržba herních prvků 

 Za každodenní vizuální kontrolu herních prvků odpovídá pedagogický dozor. 

V případě zjištění závady je povinen okamžitě informovat odpovědného 

nadřízeného pracovníka (ředitelka školy), který bezodkladně zajistí odstranění 

závady u dodavatele herního prvku.  

 V případě, že by závada mohla ohrozit bezpečnost či zdraví žáků a dětí, zamezí 

pedagogický dozor využití herního prvku až do doby odstranění závady. 
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7. Úklidu a údržba zeleně a pískoviště 

 Úklid odpadků na zahradě se provádí denně po skončení provozu.  

 Vysazené rostliny, dřeviny a travní plochy jsou řádně a pravidelně udržovány. 

 Sekání trávy se provádí od jara do podzimu jednou za dva týdny, v případě 

potřeby častěji.  

 Úklid listí se provádí na podzim dle potřeby, obvykle jednou za dva týdny.  

 Drobné prořezy keřů a dřevin se provádějí jedenkrát ročně.  

 Pro zavlažování, čištění či kropení (např. v případě zvýšené prašnosti) se používá 

pitná voda z městského vodovodu, přívod vody je zabezpečen. 

 Pískoviště je pravidelně udržováno za účelem dodržení hygienických limitů 

mikrobiálního, parazitárního a chemického znečištění. Pískoviště se denně po 

skončení provozu přehrabává a poté na noc zakrývá. Kropení pískoviště se 

provádí zpravidla jednou týdně, případně dle potřeby častěji, v období zvýšené 

vlhkosti (častých dešťů) naopak dle potřeby méně často. Překopání pískoviště se 

provádí jedenkrát měsíčně, vždy na konci kalendářního měsíce. Jedenkrát během 

provozního období pískoviště, obvykle v červenci, se provádí zahřátí pískoviště 

s použitím zahradní fólie a využitím přirozené venkovní teploty (nejméně 35 °C) 

na teplotu nejméně 65 °C po dobu 4 hodin. Jedenkrát ročně, vždy před zahájením 

provozu pískoviště, se provádí výměna písku.  

 Za výše popsaný pravidelný úklid a údržbu odpovídá k tomu určený pracovník 

základní školy odpovědný za celkový úklid a údržbu provozovny. 

 

8. Platnost a účinnost  

 Tento Provozní řád školního hřiště - zahrady nabývá účinnosti dnem podpisu 

ředitelky školy a je závazný pro všechny pracovníky ZŠ a MŠ, žáky a děti přijaté 

k docházce do ZŠ a MŠ i jejich zákonné zástupce.  

 

 

Ve Zlíně 1.11.2016  

 

 

   

    ------------------------------------------ 

             Mgr. Zuzana Murková 

            ředitelka  


