Provozní řád školní zahrady
Školní družiny Davle
Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům ŠD. Používání vybavení
je určeno pro děti s pedagogickým dohledem. Zahrada je označena zákazem
vstupu pro cizí osoby.
Zahrada vytváří příznivé podmínky pro sezónní pobyt dětí venku – pohybové
aktivity, poznávací aktivity, tvořivé činnosti i sezónní činnosti.

Provozní doba školní zahrady
od 12:30 hod. do 17:00 hod.
Denní úklid venkovní hrací plochy
 úklid odpadků z plochy zahrady
 úklid – přehrabání pískoviště
 vysypání odpadkového koše
Denní úklid zajišťuje vychovatelka pověřená vedoucí školní družiny.
Péče o zeleň
 sekání a úklid trávy – 1x měsíčně, v případě skokového růstu trávy 1 x
týdně
 drobné prořezy keřů a dřevin – dle potřeby
Péči o zeleň zajišťuje školník.
Údržba pískoviště
 pedagogický pracovník provede kontrolu pískoviště, zda se v něm
nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit vizuální kontrolu, prohrábnutí písku.
 zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem
 provede kontrolu celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod.
 závady hlásí pedagogický pracovník zaměstnanci, který zajišťuje údržbu
 stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně
 po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu
pískoviště a zajistí jeho zakrytí
 pískoviště je pravidelně upravováno rytím, aby se vrstvy písku
promíchávaly a zkypřovaly a byly nalezeny i hlouběji ukryté předměty
 vyčištění celého objemu písku se provádí vždy před zahájením činnosti na
jaře, případně po prázdninách na začátku školního roku
 1x za 2 roky výměna písku
 hygienické rozbory znečištění písku jsou prováděny odborně způsobilými
osobami s platnou akreditací. Výsledky rozborů jsou ukládány v
dokumentaci školy

Bezpečnost dětí
za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají vychovatelky
denně poučí děti o bezpečnosti při hrách
organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům
před pobytem na zahradě provádí vychovatelky průběžně vizuální kontrolu
venkovních hracích ploch – úrazová prevence
 před ukončením pobytu venku je povinností dětí a vychovatelek uklidit
veškeré hračky
 vychovatelky zametou obklady pískoviště a společně s dětmi zakryjí
plachtou
 zahradu uzamyká vychovatelka po skončení pobytu dětí na zahradě





Zákonní zástupci nebo pověřené osoby k vyzvedávání dítěte se po vyzvednutí
dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy (budova,
zahrada). Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci ani jiné osoby nesmí
samostatně pohybovat v prostorách školy a školní zahrady, kromě prostor
určených k převlékání. Zákonní zástupci a jiné osoby se mohou zdržovat déle ve
škole pouze s vědomím vychovatelky nebo vedení školy ( např. schůzky, akce
školy).
V případě nepřítomnosti pedagogického dohledu je školní zahrada pro
neorganizovanou veřejnost uzavřena. Návštěvníci jsou povinni řídit se
pokyny provozovatele.
Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo
vykázat návštěvníka z areálu školy.

Provozní řád školní zahrady vstupuje v platnost 1. 9. 2016.

Vypracoval: Katarína Nožinová, Dis, vedoucí školní družiny
Schválil: Mgr. Jana Hrubá, ředitelka školy
V Davli dne 1.9.2016

