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1. 9. 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1. 9. 2019
Změny v provozním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných
dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
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 mateřské školy.

I.
SPRÁVCE ZAHRADY
Správcem zahrady Mateřské školy je Obec Borovy. Obec Borovy též zodpovídá za
úklid a udržování zahrady mateřské školy. Odpovědnou osobou je pan starosta Jiří Černý,
telefon 724 180 953.
Provozní doba: po dobu provozu MŠ ( 6.30 – 16.00 )

II.
DENNÍ ÚKLID
Denní úklid je prováděn vždy po ukončení volných činností na zahradě mateřské
školy; (úklid hraček do zahradního domku, úklid pískoviště, zakrytí pískoviště plachtou). Za
úklid zodpovídají obě učitelky.
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III.
PRŮBĚŽNÁ PÉČE O HERNÍ PRVKY
Průběžnou péči o herní prvky zajišťují obě učitelky při pobytu venku, kontrolují stav
hraček a nářadí, určeného ke hrám; opotřebované hračky průběžně vyřazují. Kontroly BOZP
jsou prováděny každým rokem. O těchto kontrolách jsou pořizovány zápisy, které jsou
uloženy u ředitelky mateřské školy.

IV.
PÉČE O ZELEŇ
Za péči o zeleň v mateřské škole zodpovídá Obec Borovy. Obec Borovy má uzavřenu
Dohodu o provedení práce s pracovníkem obce, který má zodpovědnost za udržování a
úpravu zahrady.

V.
ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ
V mateřské škole je prováděna každým rokem výměna písku, pískoviště je zastřešené.
Pískoviště je denně po ukončení provozu na zahradě zakryto plachtou.

VI.
ROČNÍ REVIZE HERNÍCH PRVKŮ
Revize a kontroly nářadí na zahradě mateřské školy je prováděna každým rokem.
O těchto kontrolách jsou prováděny zápisy, které jsou uloženy u ředitelky školy.

V Borovech dne 28. června 2019
Zuzana Mastná
ředitelka MŠ
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