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    PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY MŠ SRDCOVKA 
V souladu s vyhláškou 238/2011 Sb. 

 

Adresa Základní škola a mateřská škola Srdcovka,  
Třebosice 10,  
530 02 Třebosice 

Telefon 735 534 228 

Emailová adresa skolka@skolasrdcovka.cz 

Web www.skolasrdcovka.cz 

IČO 71 341 081 

Ředitel Mgr. Pavel Chvojka 

Typ  s celodenním provozem 

Provozní doba 
školní zahrady 

7.30 – 16.00 hodin 

Kapacita MŠ 20 dětí 

 

Pedagogický personál: Daniela Kalhousová, Michaela Lukáčová, Lisa Schmerler 

Školní zahrada 

• Hrací plocha slouží k účelům MŠ a ZŠ. 

• MŠ navštěvuje zahradu zejména v odpoledních hodinách od 14.30 do 16.00 hodin. 

• Na zahradě jsou pro děti z MŠ tyto hrací prvky: 3 pískoviště, 1 smyslový chodníček, dřevěný 

altán a dřevěný domeček.   

• Na zahradě jsou pro děti z MŠ 2 sedací lavice a židličky k posezení. 

• Zahrada je oplocená a je přehled o všech hrajících si dětech.  

Úklid venkovní hrací plochy 

• Denní úklid odpadků ze školní zahrady (učitelky a děti) 

• Pravidelná vizuální kontrola technického stavu zahradního vybavení (učitelky) 

• Sekání a úklid trávy dle potřeby (pracovníci Obecního úřadu Třebosice) 

Údržba pískovišť 

     • Kontrola plachet a obrub pískoviště (učitelky) 

     • Přehrabávání pískoviště – dle potřeby (odstranění hrubých nečistot – učitelky)  

     • Denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť (učitelky) 

     • V letním suchém období kropení (učitelky)  

     • 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti (Chvojka Pavel) 

     • 1x za 2 roky výměna písku (v měsíci srpnu), písek je dodáván s protokolem o nezávadnosti písku 

(učitelky) 

     • Kontrola smyslového chodníku – čistota, cizí předměty (učitelky) 

Bezpečnost dětí 

• Za bezpečnost dětí při pobytu venku odpovídají učitelky MŠ. 
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• Děti jsou učitelkami průběžně poučeny o bezpečnosti chování a používání vybavení. 

• Učitelky organizují činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům. 

• Před ukončením pobytu na zahradě učitelky a děti uklidí veškeré hračky a nářadí. 

• Učitelky zodpovídají za řádné uzamčení vchodových dveří a hlavní branky do zahrady. 

Obecná pravidla 

• Při vstupu na zahradu MŠ je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla. 

• Každý, kdo vstupuje na zahradu MŠ, je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat 

odpadky na zem a neničit vybavení zahrady. 

• Na zahradě platí zákaz kouření, konzumace alkoholu a omamných látek. 

• Tento Provozní řád je platný a účinný od 1. 9. 2022. 

 

 

 

Třebosice 1. 9. 2022     

     
 Mgr. Pavel Chvojka 

                                                                                      Ředitel Základní školy a mateřské školy Srdcovka 

 

 

 


