Provozní řád školní zahrady
v souladu s vyhláškou 238/2011Sb.
Základní údaje:
Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o.,
V Zahradách 1874
266 01 Beroun
IČO: 01609793
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 602 296 967
Mail. Adresa: info@montessori-beroun.cz
ředitelka: Mgr. Petra Illnerová, DiS.
Provozovatel školní zahrady: Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o.
kapacita školní zahrady: 25 dětí
provozní doba MŠ a zahrady: 7:30-17:00
1. Školní zahrada
Hrací plocha slouží pouze k účelům MŠ. Na zahradě nejsou hrací prvky, pouze záhony, nádrž na
vodu a je určena zejména k pěstování vlastních produktů. Děti o tyto záhony pečují společně s paní
učitelkami v průběhu celého roku tj. vysazují semínka a sazenice, zalévají, plejí a sklízí výpěstky.
Používání vybavení je určeno zejména pro děti. Kapacita školní zahrady je stanovena na max. 25
dětí. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše.
2.Provozní doba školní zahrady
od 7.30 hod. do 17.00 hod.
MŠ navštěvuje zahradu ve dnech pondělí až pátek v době od 10:30-12:00 nebo 15:30-17:00
ZŠ navštěvuje zahradu ve dnech pondělí až pátek v době od 10:00-10:30 nebo 14:00-15:30
3.Denní úklid venkovní hrací plochy
• úklid odpadků z plochy zahrady
• úklid – přehrabání pískoviště ( pokud je dáno k dispozici, neboť je pouze přenosné)
• hrabání listí a odstranění listí v okolí vchodů
• pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu záhonů na zahrad

• Péče o zeleň
• sekání a úklid trávy – podle potřeby – externí dodavatel
• ohrabání a úklid listí
•
4. Bezpečnost dětí
Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají paní učitelky. Denně poučí děti o bezpečném užívání
nářadí a práci na zahradě. Organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Před
ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky, nářadí a uložit do
prostoru k tomu určenému. Učitelky zodpovídají za řádné uzamčení hlavní branky a zkontrolování
celkového stavu zahrady.

5. V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:
•

ničit a přelézat plot

•

jezdit na soukromém kole

•

volné pobíhání psů a vstup psům

•

odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví

•

houpat se a zavěšovat na branku

Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k
úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit zařízení
MŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání droga rozdělávání ohně.

V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada uzavřena.
Provozní řád školní zahrady vstupuje v platnosti 1.9.2014. Aktualizace projednána a schválena dne
28.8.2017 na pedagogické radě.

V Berouně, dne 28.8.2017

…................................................
Mgr. Petra Illnerová, DiS.
ředitelka školy

