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                                 Řád zahrad MŠ 

 
Děti mohou při dopoledním (9:30-11:30) a odpoledním (14:30 – 15:45) pobytu venku využívat dvě 

zahrady u budovy MŠ. Pobyt venku je vždy přizpůsoben počasí a povětrnostním podmínkám. Interně 

je označujeme jako „MALÁ“ a „VELKÁ“ zahrádka.  

Zahrady slouží pro hru, relaxaci i učení. Zahrada mateřské školy obdržela v roce 2014 certifikát 

„Ukázková přírodní zahrada“ a „Přírodní zahrada“. 

Děti smějí využívat veškeré herní prvky zahrad pod podmínkou dodržení všech stanovených pravidel. 

Všechny děti jsou před vstupem na zahradu poučeny o bezpečnosti a chování během pobytu venku. 

Využívání herních prvků má stanovena jasná pravidla, která jsou dětem opakovaně připomínána.  

 

Zahrady jsou využívány: 

- k volné hře 

- hře s hračkami 

- rozvoji hrubé motoriky (jednotlivé herní prvky jsou uzpůsobené dětem, pravidelně 

kontrolované a jsou stanovena pravidla jejich použití) 

- rozvoji kladného vztahu k přírodě (děti se učí péči o rostliny) 

- učení (poznávání druhů rostlin, stromů a keřů na zahradě) 

- relaxaci (na zahradě jsou klidná zákoutí s lavičkami, děti si mohou vypůjčit deky) 

- pergola na „MALÉ“ zahrádce může být využita při vzdělávání (paní učitelky mohou řízené 

činnosti přesunout na zahradu) 

 

Učitelky při pobytu na zahrádkách: 

- paní učitelky se vždy domlouvají, kterou zahrádku využijí 

- zkontrolují prostor zahrady a odstraní případné nedostatky, závady neprodleně nahlásí  

- zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti 

- zahrada je vždy uzavřena a učitelka musí mít přehled o dětech 

- na pískové jámě dohlíží na manipulaci s nářadím a domluvu mezi dětmi 

- dohlíží na dodržování pravidel 

- po ukončení pobytu na zahradě dohlédnou na úklid hraček, nářadí a náčiní na svá místa, 

zakryjí pískovou jámu 

- po hře zkontrolují stav hraček, poškozené, nebo rozbité hračky jsou opraveny nebo odstraněny 

 

Děti při pobytu na zahrádkách: 

- děti si mohou půjčit hračky se souhlasem paní učitelky 

- chovají se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovaly sebe, nebo ostatní děti 

- udržují čistotu a pořádek a neničí zařízení a hračky 

- netrhají zasázené květiny a nelámou keře 

- dodržují a respektují stanovená pravidla 

- herní prvky využívají se svolením a pod dohledem paní učitelky 

- při hře na „MALÉ“ zahrádce děti odchází na WC v hračkárně se souhlasem učitelky, pokud si 

děti hrají na „VELKÉ“ zahrádce, odchází na WC vždy s doprovodem paní učitelky 

- hračky, nářadí a náčiní se učí po ukončení činnosti nebo při odchodu ze zahrádky uložit zpět 

na své místo 
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Hračky na zahradu: 

- jsou přehledně uloženy v plastových přepravkách v policích hračkárny 

- děti si mohou hračky půjčit se souhlasem paní učitelky 

- výměnu hračky řeší vždy dítě s učitelkou 

- nářadí a náčiní si půjčují děti se svolením paní učitelky 

- po ukončení hry jsou hračky uloženy zpět na místo 

                 

Školnice: 

- zodpovídá za ranní odemčení zahrad a hračkárny a odpoledne vše uzamkne 

- každé ráno zahrady projde, odstraní případné nedostatky, posbírá spadané ovoce 

- o problémech na zahradě vždy informuje učitelky MŠ a ředitelku školy 

- travní plochu seče sekačkou dle potřeby 

 

 

 

KAŽDY ROK JSOU VEŠKERÁ HERNÍ MÍSTA KONTROLOVANÁ REVIZNÍM TECHNIKEM. 

PRŮBĚŽNOU KONTROLU PROVÁDÍ PANÍ UČITELKY A PANÍ ŠKOLNICE. 

 

Případné závady jsou ihned hlášeny a v co nejkratším čase odstraněny nebo opraveny. 

  

 

Řád zahrady byl upraven dne 3.12.2020, schválen na pedagogické poradě dne 7.12.2020 

 

Platnosti nabývá 8.12.2020 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Iva Svobodová                                                                                  Mgr. Libuše Davidová  

učitelka pověřena řízením MŠ                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Myslibořice 
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