Základní škola Mochov, okres Praha-východ
Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov
Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Řád školní zahrady
Č. j. : 148/21

Skartační znak: S 5

Spisový znak: 2.1

Projednáno na pedagogické radě dne:
19. 8.2021

Schválila: Mgr. Andrea Koubíková

Účinnost od: 1. 9. 2021

Změny ve směrnici budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků.

1. Školní zahrada i školní budova patří zřizovateli Obec Mochov. Základní škola Mochov
je má v pronájmu na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 22. 10. 2007.
2. Školní zahradu využívají ke své činnosti jen základní škola a školní družina. Není určena
pro širokou veřejnost.
3. Školní zahrada je každý den po skončení provozu školy uzamčena.
4. Na školní zahradu je povolen vstup jen otevřeným vchodem.
5. Před hodinou tělesné výchovy a před pobytem ŠD na zahradě se žáci převléknou v šatně.
Na školní zahradu vcházejí za doprovodu vyučujícího.
6. Po skončení pobytu na školní zahradě je vyučující povinen uklidit veškeré náčiní a nářadí.
7. Za bezpečnost dětí při pobytu na školní zahradě zodpovídají vyučující a vychovatelka
školní družiny.
8. Při odchodu žáků ze školy v doprovodu rodičů odpovídají za bezpečnost žáka jeho rodiče.
Ti odpovídají i za bezpečnost dalších dětí, které je případně doprovázejí. Po vyzvednutí žáka
rodiče opustí školní zahradu, a to z důvodů provozních a bezpečnostních.

9. Žáci jsou na začátku školního roku i v jeho průběhu poučováni o bezpečnostních pravidlech
při pobytu na školní zahradě.
10. Každý, kdo vstupuje do areálu základní školy, je povinen dodržovat všechna bezpečnostní
opatření, aby nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry
a odpadky na zem, neničit zahradní vybavení.
11. V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog, vstupu se zvířaty,
jízdy na kole, přelézání plotu.
12. Sekání trávy a údržbu zeleně zajišťují zaměstnanci Obecního úřadu Mochov.
13. Na školní zahradě jsou nainstalovány herní prvky od firmy Tomovy parky s.r.o. a
betonový stůl na stolní tenis.
Průběžná péče o herní prvky:
· pravidelná vizuální kontrola technického stavu herních prvků
· provozní kontrola 1x za tři měsíce
· roční revize herních prvků oprávněnou osobou (kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177)
· při zjištění závad zajistit, aby zahradní vybavení nebylo používáno do odstranění závady
· okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků
· nátěry dřevěných prvků dle potřeby
14. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele. Při porušení pravidel
tohoto Řádu školní zahrady má zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z
areálu školy.
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