Provozní řád školní zahrady ZŠ a MŠ Cejle
Venkovní vybavení je v souladu s ČSN EN 1176
- pískoviště s plachtou
- 2x domeček na ukládání pomůcek pro děti
- 1x hnědá dřevěná lavička ve tvaru vláčku se třemi vagóny
- 1x skluzavka
- 1x pérová houpačka
- 1x dřevěný stoleček a dvě dřevěné lavičky
- 2x barevný dětský stoleček

Učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizuje činnosti tak,
aby i preventivně předcházela úrazům.
1. Zahrada je oplocená a je přehled o hrajících si dětech na uvedené ploše. Děti mají
přístup pouze na zatravněnou část zahrady. Zahrada je krytá trávníkem (úprava dle
potřeby, nejméně však 3x ročně. Úpravu provádí zaměstnanec obce.). Na zahradě jsou
vzrostlé stromy, které poskytují dětem stín. Je zakázáno na stromy lézt. Listí na
zahradě je shrabováno 2x ročně (na podzim a na jaře). Údržbu provádí školnice za
pomoci žáků ZŠ (pracovní činnosti).
2. Pískoviště s dřevěným okrajem, je zajištěno ochrannou plachtou proti kočkám a psům.
Písek je kypřen dvakrát měsíčně zaměstnancem obce. Doplnění a výměna písku – 1x
za rok ( OÚ).
3. Hřiště s travnatým povrchem slouží k míčovým a pohybovým hrám dětí.
4. Domeček slouží jako sklad sezónních hraček. O údržbu hraček a domečku se stará
školnice.
5. Lavičky používají děti k odpočinku i relaxaci.
6. Skluzavku a pérovou houpačku používají děti k protažení pod dohledem učitelky.
Před pobytem venku školnice zkontroluje stav hracích ploch.
Učitelka odstraní ochrannou plachtu na pískovišti a zkontroluje stav vybavení – úrazová
prevence.
Před ukončením pobytu je povinností dětí a učitelky uklidit veškeré vybavení do domečku,
zamést dřevěný obklad a stáhnout ochrannou plachtu na pískoviště a ukotvit. Dále děti uklidí
všechny odpadky.
Hračky v domečku se mění dle potřeby. Nepoužívané hračky se skladují ve skladu hraček.
Výměnu hraček provádí učitelka se školnicí.
Případné závady hlásí školnice i učitelka ředitelce ZŠ.
Školní zahradu odemyká a uzamyká školnice.
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