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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY 
 

č. j. 0016.2022/23MŠZŠ 

 

 

Vypracovala: Mgr. Lea Rydvalová, učitelka ZŠ 

Schválila:  Mgr. Larysa Vursta, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022 

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

předpisu. 
 

 

1. Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tento 

provozní řád zahrady základní školy 

 

 Správcem zahrady Soukromé mateřské a základní školy Petrklíč je Zbyněk Váňa, též 

zodpovídá za úklid a udržování zahrady školy. 

 

2. Provozní doba: po dobu provozu školy (8:00-14:00) 

 

3. Povrch 

 

Povrch zahrady: pevná plocha, tráva, štěrk 

 

4. Venkovní vybavení  

 

2x pergola se stoly a židlemi 

1x dřevěný domek 

1x štěrkoviště s houpačkou 

1x blátoviště 

1x dřevěné venkovní pexeso 

2x tabule – tabule na křídy, tabule na fixy 

3x vyvýšené truhlíky na pěstování ovoce, zeleniny a bylin 

 

5. Denní úklid 
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Denní úklid je prováděn vždy po ukončení volných činností na zahradě základní školy (úklid 

učebních pomůcek, houpačky a nářadí na zahradu). Za úklid zodpovídají učitelé ZŠ. 

 

Úklid povrchů (zametání) je prováděn pravidelně jednou týdně anebo aktuálně dle potřeby.  

. 

 

6. Průběžná péče o herní prvky 

 

Průběžnou péči o herní prvky zajišťují učitelky při pobytu venku, kontrolují stav pomůcek a 

nářadí. Opotřebované pomůcky průběžně vyřazují. Kontroly BOZP jsou prováděny každým 

rokem.  

 

7. Péče o zeleň a pergoly 

 

Za péči o zeleň a pergoly ve škole zodpovídá Zbyněk Váňa.  

 

Důležitá telefonní čísla k přivolání pomoci: 

 

Tísňová linka 112 

Hasičský záchranný sbor 150 

Policie ČR 158 

Zdravotnická záchranná služba 155 
 

 

Schválila: 

 

Mgr. Larysa Vursta 

ředitelka školy  


