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DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s.r.o. 

v souladu s vyhláškou 238/2011Sb. 

 

Vypracovala: PhDr. Petra Sakáčová, zřizovatel 

petra@dobra-skolka.cz 

+420 777 649 211 

Řád nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2019 

Řád nabývá účinnosti ode dne:  1. 9. 2019 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které          
tvoří součást tohoto předpisu. 

 

1.Školní zahrada 

Kapacita školní zahrady je 50 žáků (kapacita ZŠ). Navštěvují ji žáci od 1. do 5.               
ročníku.  

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům ZŠ. Zahradní areál je              

určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti pedagogického dozoru. Dostatečně            

velká zahrada je využívána k pohybovým aktivitám dětí a žáků. Zahrada je uzavřena             

(celý areál je oplocen) a pedagogové mají přehled o žácích na uvedené ploše. 

Pro veřejnost je zahrada uzavřena. Každý kdo vstupuje do areálu ZŠ je povinen             

udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit zařízení            

ZŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání           

návykových látek. Rozdělávání ohně je povoleno pouze v prostoru ohniště k tomuto            

určeném. Rodiče dětí jsou povinni řídit se pokyny provozovatele. 
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Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo          

vykázat návštěvníka z areálu ZŠ.  

2.Provoz školní zahrady 
Provozní doba zahrady ZŠ: 8.00 - 17.00 hodin. Denní doba pobytu venku pro ZŠ              

není stanovena. Pobyt venku je zkrácen nebo zcela vynechán při zvláště           

nepříznivém nebo inverzním počasí (mráz více než -10 °C, horko více než 30°C ve              

stínu, intenzivní prudký déšť). K aktuální informaci o smogové situaci využíváme           

internetové stránky:  

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html 

Doba pobytu venku v odpoledních hodinách se odvíjí od délky pobytu dítěte v             

zařízení. 

V jarních a letních měsících se činnosti dětí přizpůsobují tak, aby se daly vykonávat              

venku. Zahrada je využívána také jako místo pro výuku v rámci montessori bloků.  

3.Údržba zahrady 

Denní úklid venkovních prostor: 

● Úklid odpadků z plochy zahrady, vysypávání odpadkových košů - provádí          

hospodářka nebo uklízečka. 

● Úklid a podle potřeby přehrabání pískoviště - provádí vychovatel/ka školní          

družiny. 

● Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků - provádí          

vychovatel/ka školní družiny. 

Průběžná péče o herní prvky: 

● Okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků. 

● Nátěry dřevěných prvků dle potřeby. 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html
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● Případná oprava – záruční opravy provádí dle smlouvy výrobce a dodavatel           

(dle ČSN EN 1176 a 1177). 

Péče o zeleň: 

● Sekání a úklid trávy - dle potřeby (externí pracovník) 

● Drobné prořezy keřů a dřevin - dle potřeby (externí pracovník) 

● Hrabání a úklid listí - dle potřeby (externí pracovníci, pracovnice úklidu) 

● Zametení chodníků a hrací plochy – dle potřeby pracovnice úklidu 

Do péče o zahradu jsou dle možností maximálně zapojovány také žáci. Jedná se o              

činnosti jako je hrabání listí, zametání chodníků, odklízení sněhu apod.  

3.Vybavení školní zahrady 

Školní zahrada je průběžně uzpůsobována potřebám žáků a pedagogů. V současně           

době je vypracován projekt na úpravu zahrady, na kterém budou participovat také            

žáci. Cílem úprav je zahradu uzpůsobit potřebám školáků, výuky venku a           

smysluplného trávení volného času (projekt je k nahlédnutí v rámci ŠVP pro základní             

školu). Děti samy vymezily, co by měla zahrada obsahovat - např. stromy, na které              

by se dalo lozit, volný “skrytý” prostor pro stavění bunkrů, plochu pro běhání, prostor,              

kde by se dalo sedět a pracovat i během vyučování, jedlé keře, pěstování plodin,              

venkovní dílnu a hliněný domeček, který by mohly děti samy postavit stejně jako             

tomu bylo u zahrady MŠ. Učitelé by rádi doplnili místo nebo místa, kde bude              

vytvořeno zázemí pro výuku venku – stoly, lavice nebo židle, zastíněný prostor pro             

práci v teplých měsících. 

4.Bezpečnost dětí 
Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají pedagogové. Denně poučí děti o            

bezpečném používání herních prvků. Pravidla jsou jasně vymezena. Veškeré         

činnosti jsou organizovány tak, aby se preventivně předcházelo úrazům. V případě           
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úrazu se postupuje dle pravidel vymezených školním řádem (informování zákonného          

zástupce, ošetření, doprovod dítěte, zápis do knihy úrazů).  

Při společných akcích s rodiči za dítě zodpovídá odpovědná osoba a je povinna             

dodržovat bezpečnostní pravidla. 

 

 

Podpis ředitelky školy Razítko základní školy 

 

 

 


