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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
I. Provozní doba
Provoz mateřské školy je od 6:30 – 16:00 hod.
Pozemek je využíván k pobytu venku v co největší míře ke hrám, za příznivého počasí i
k podávání ranních a odpoledních svačinek. Mimo provoz mateřské školy je pozemek, který je
řádně oplocen, uzamknut a veřejnosti nepřístupen, mimo akce organizované mateřskou školou
např. ukončení školního roku, rozloučení s mateřskou školou apod.

II. Popis a vybavení
Plocha pozemku odpovídá kapacitě mateřské školy (počtu dětí). Z velké části je zatravněná,
osázená stromy a keři k vytváření přirozeného stínu. Vydlážděná část slouží k pohybovým hrám,
tanci apod., je vybavená nábytkem k podání jídla. Uměle vytvořený zatravněný pahorek je určen
ke hrám v „nerovném“ terénu, v zimě k sáňkování a bobování.
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Pískoviště
Vydlážděná plocha
Zahradní stolky a židličky
Příslušenství (sklad hraček, umývárna a WC pro děti)
Zatravněná plocha s uměle vytvořeným pahorkem
Herní prvky
Záhony
„Broukoviště“
Zpevněná cesta
Prostor pro různé druhy přírodnin

III. Údržba, dodržování hygienických a bezpečnostních zásad
ad 1.)
Pískoviště je od jara do podzimu stíněno plachtou z PE materiálu. Kryto je celoročně plachtou
z prodyšného PE materiálu, upevněného na dřevěném shrnovacím rámu. Obrubníky pískoviště
jsou dřevěné a slouží dětem jako sedátka. V průběhu jara 2016 došlo k renovaci bezprostředního
okolí pískoviště (zpevnění jeho základů a osazení novými dřevěnými prvky).
Před příchodem dětí školnice pískoviště odkryje, pokropí a zkypří. Učitelky zkontrolují stav
vybavení kvůli bezpečnosti dětí. Také během her dbají na předcházení úrazům (házení písku do
očí apod.). Po skončení her je proveden úklid hraček za dohledu a pomoci učitelek, učitelky
ometou písek z obrubníků a zakryjí pískoviště. Učitelky také dbají na čistotu (zametání,
vytrhávání trávy…) kolem pískoviště.
Písek v pískovišti odpovídá stanoveným hygienickým normám, má chemický rozbor.
ad 2. a 3.)
Vydlážděná plocha je denně zametána a dle potřeby myta. Pro zajištění bezpečnosti jsou děti
vedeny k tomu, aby se zde chovaly klidně, nedělaly např. kotouly apod.
Stolky jsou vždy před podáváním jídla i po něm řádně omyty. Jsou dodržovány zásady hygieny
stravování a pitného režimu.
ad 4.)
Učitelky zodpovídají za úklid hraček, vadné neprodleně vyřazují nebo předávají do
opravy. Uklízečka zodpovídá za úklid – vytírání podlahy a regálů, mytí WC,
dezinfekce hraček.
ad 5.)
Učitelky dohlížejí na bezpečnost dětí:
pahorek- neběhat příliš rychle, za nevhodného počasí neválet sudy a pod… V zimě při bobování a
sáňkování dbát na dodržování směru výstupu a sjezdu.
Zahrada je pravidelně sečena, chodníky zametány a je z nich odstraňován plevel, 1-2x ročně jsou
upraveny vysázené dřeviny (zastřižení živého plotu, keřů atd.). Na údržbě zahrady se velikou
měrou podílí zřizovatel Obec Otaslavice.
ad 6.)
Firmou TRAntoš jsou v prostorách školní zahrady nainstalovány některé herní prvky – lavička –
jezevčík, mašinka s vagonkem , psací tabule a kyvadlová houpačka. Učitelky dohlížejí na bezpečnost
dětí na všech herních prvcích, zvláště pak na kyvadlové houpačce, aby se nehoupalo více dětí, než je
určeno a minimalizovat možnosti úrazu.
ad 7.)
V květnu r. 2013 byly ve spolupráci s rodiči založeny záhony – okrasný u spojovací
chodby, užitkový u plotu budovy a rovněž došlo k revitalizaci trávníku. O záhony
pečuje především školnice, a pomáhají jí přitom rovněž učitelky a asistují i děti. Díky
této aktivitě se u dětí může vytvářet pozitivní ochranářský vztah k živé i neživé přírodě
a děti si mohou uvědomovat, že změny způsobené lidskou činností mohou životní
prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
ad 8.)
Jelikož je ŠVP MŠ zaměřen na environmentální výchovu, snažíme se její prvky přenést
i na pozemek školní zahrady, a proto bylo jedním tatínkem vytvořeno v jednom
2

z přírodních koutků tzv. „Broukoviště“, kde děti budou moci sledovat život různých
brouků v jejich přirozeném prostředí.
ad 9.)
Díky zřizovateli, Obci Otaslavice, se podařilo v prostorách venkovního školního pozemku
vybudovat v průběhu letních prázdnin (r. 2015) novou cestu, čímž došlo jednak ke zpevnění
nerovného povrchu, a tím pádem i k minimalizaci rizik úrazovosti, současně je možné tento prostor
využívat k různorodým pestrým činnostem dětí (např.: učení dětí základním návykům týkající
pravidel silničního provozu – jízda na malých dětských dopravních prostředcích, výtvarné tvůrčí
aktivity apod.).
ad 10.)
Pod okny třídy pak byl vytvořen oddělený prostor (koutek) pro uskladnění a sledování různých
druhů přírodnin. Ty budou nadále rovněž využívány k různorodým pestrým aktivitám dětí.

IV. Závěr
O údržbu zahrady se stará školnice v úzké spolupráci se zřizovatelem Obcí Otaslavice (sečení
trávy, nátěry, velký úklid před zahájením školního roku, na jaře a na podzim, stříhání keřů, odvoz
smetí atd.).
Vchod na zahradu odemykají a zamykají učitelky tak, aby sem nemohly chodit děti bez dozoru.
Školnice otevírá zahradu na úklid a údržbu a zodpovídá za uzamknutí. Za dodržování hygieny,
bezpečnosti a pitného režimu dětí zodpovídají učitelky ve spolupráci s provozní pracovnicí.

V Otaslavicích dne: 30. 9. 2016

Platnost od: 1. 10. 2016

Veronika Valkovičová, DiS.
vedoucí učitelka
Mateřské školy Otaslavice

Mgr. Vladimír Leitgeb
ředitel školy
ZŠJF a MŠ Otaslavice
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