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ÚVOD 

Směrnice řeší postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany zdraví a bezpečnosti při 

užívání zařízení. 

 

PROVOZNÍ  DOBA   

Ráno: 6.00 – 7.45 hod. 

Odpoledne: po skončení vyučování – 16.15 hod., v dopoledních hodinách může být zahrada 

využívána také žáky základní školy. 

Objekt je zajištěn oplocením, po ukončení provozu se branky uzamykají zámkem. 

 

VYBAVENÍ ZAHRADY 
 

 1x houpací most 

 1x prolézačka Z 

 1x domeček s lavičkou a stolem 

 1x tabule 

 1x malá fotbalová branka 

 1x pískoviště, plachta na pískoviště 

 3x dubová lavička 

 5x dětská lavička 

 2x dětský stůl 
 

 
NA ZAHRADĚ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE ZAKÁZÁNO 
 

 kouřit 

 konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, nosit jídlo a pití ve skleněných nebo 

jiných rozbitných nádobách 

 manipulovat s otevřeným ohněm  

 manipulovat s ostrými předměty 

 odhazovat odpadky na zem 

 vodit psy, kočky a jiná zvířata 

 poškozovat a ničit zařízení 

 ničit a přelézat ploty 

 vylézat po hromosvodech budov  

 používat prolézačky při dešti, sněhu, náledí, při zjištěném poškození 

 vstupovat na zahradu po skončení provozní doby 

 vstupovat a pobývat na zahradě při kluzkém a mokrém povrchu 
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VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA  

Je zametána uklízečkou, v zimním období údržbu provádí školník, který zajišťuje i posypový 

materiál, kontroluje technický stav plochy. 

 

TRAVNATÁ PLOCHA  

Plocha trávníku je vychovatelkami kontrolována před každým použitím, zda se v něm 

nenacházení nebezpečné předměty, z trávníku jsou sbírány kamínky a větvičky. Údržbu 

trávníku provádí školník v závislosti na ročním období (sečení 1x týdně v sezóně, kropení 

trávníku, hrabání listí, ošetření trávníku proti nežádoucím plevelům.) 

 

PÍSKOVIŠTĚ 

Vychovatelky provádí před použitím pískoviště vizuální kontrolu, zda se v něm a kolem 

nenachází nebezpečné předměty. Po ukončení pobytu na pískovišti vychovatelky zajistí 

zakrytí pískoviště plachtou. Výměna písku v pískovišti se provádí vždy co 1-3 roky, před 

zahájením sezóny. Písek je vychovatelkami v pískovišti prohrabáván. 

 

PROLÉZAČKY  

Pod venkovními průlezkami je dopadová plocha z kačírku, která je před zahájením sezóny 1x 

ročně dosypávána. Dopadová plocha je vychovatelkami před každým použitím kontrolována, 

zda se v ní nenacházejí nebezpečné předměty. Dopadová plocha je vychovatelkami 

shrabávána a srovnávána, aby byla dopadová plocha bezpečná. 

Kontrola prolézaček: 

 před použitím průlezek je prováděna vychovatelkami vizuální kontrola 

 1x týdně je provedena vychovatelkami kontrola se zápisem do deníku 

 1x ročně provádí kontrolu odborný pracovník, který o stavu provede zápis 

do protokolu 

 běžnou údržbu provádí školník 

 opravu závad na tomto zařízení provádí odborná firma 

V případě zjištění jakékoli závady na prolézačkách je další používání zakázáno do odstranění 

závady. Vychovatelky o tomto informují děti a zabraňují vstupu na prolézačky. 
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SPORTOVNÍ NÁŘADÍ A HRAČKY 

Sportovní nářadí a hračky jsou ukládány do venkovní nářaďovny. Před každým použitím je 

prováděna vychovatelkami vizuální kontrola.  Běžnou údržbu a drobné opravy provádí 

školník. Kontrolu tohoto nářadí provádí 1x ročně odborný pracovník, který o stavu provede 

zápis do protokolu. 

 

POVINNOSTI DĚTÍ  

Dodržovat bezpečnost, dbát pokynů vychovatelek, nahlásit jakýkoli úraz vychovatelce. Šetřit 

a chránit prostory i vybavení areálu zahrady, udržovat čistotu.  

   

 

Hasiči Záchranná 
služba 

Policie Městská policie Integrovaný 
záchranný 

systém 

150 155 158 156 112 

    556 724 111  

 
 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 25.08.2021. Tato směrnice nabývá platnosti 

dnem podpisu ředitelkou školy.  

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 01. 09. 2022 

 

V Příboře dne 30. 08. 2022 

 

 
         Mgr. Jarmila Bjačková 
                                                                                               ředitelka školy 
 


