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Aktualizace k 8.12.2021.

1.

Rozsah platnosti směrnice
•
•

•

2.

Provozní řád zahrady LMŠ ŽIJEM LESEM (dále jen LMŠ) upřesňuje pravidla provozu
Lesní mateřské školy Žijem lesem. Je nedílnou součástí Smlouvy mezi rodiči/zákonnými
zástupci a LMŠ.
Provozní řád zahrady je platný od 10.12. 2019 do nahrazení novým provozním řádem nebo
jeho aktualizací. S jeho obsahem je možné se seznámit na webových stránkách LMŠ nebo
na nástěnce ve školky. Rodiče/zákonní zástupci dětí registrovaných k docházce jsou povinni
se s Provozním řádem zahrady seznámit nejpozději při podpisu Smlouvy s rodiči/zákonnými
zástupci.
Zásady směrnice:
◦ musí být vydána písemně,
◦ nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
◦ nesmí být vydána se zpětnou účinností,
◦ vzniká na dobu neurčitou,
◦ je závazná pro všechny zaměstnance organizace,
◦ směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům,
◦ ředitelka je povinna seznámit zaměstnance s vydáním, změnou, či zrušením tohoto
vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů.

Vymezení využití zahrady
◦ Venkovní prostor přiléhající k zázemí LMŠ pro venkovní vzdělávání a hru dětí.
◦ Zahrada LMŠ Žijem lesem má otevřeno od 8:00 do 16:30 ve všední den a v další dny
pokud jsou slavnosti a akce.
◦ Na zahradě se nalézá:
▪ zázemí pro LMŠ (slaměnohliněný domek s maringotkou ve střední části pozemku)
▪ zázemí pro Lesní klub a Komunitní školu (maringotka s terasou v horí části
pozemku)
▪ toalety
▪ kompost, záhonky
▪ výběh pro slepice a králíky
▪ přírodní prvky z vrbiček, klád, tunel a pískoviště
▪ otevřené ohniště

3.

Podmínky provozu
•

Venkovní plocha je pravidelně kontrolována vizuálně.

•

Úklid probíhá průběžně každý den. Velký úklid probíhá o víkendech.

•

Zahrada se na noc zamyká.

•

4.

Pískoviště se na noc zakrývá plachtou.

Režim údržby
•

•

•

•
•
•

•

•
•

5.

Tráva
◦ Tráva je pravidelně sečená mimo ploch určených pro růst květin a hmyz, jsou označeny
cedulkou.
◦ Tráva se seče o brogádách s rodiči o víkendech.
◦ Posečená tráva se odváží na kompost.
Listí
◦ Listí je pravidelně hrabáno s dětmi v rámci vzdělávacího programu a na brigádách s
rodiči.
◦ Sebrané listí se odváží na kompost mimo vybrané kopky v krajích zahrady určených pro
přezimování ježků.
Pískoviště
◦ Pískoviště je denně vizuálně kontrolováno, zda neobsahuje hrubé nečistoty
pedagogickým pracovníkem.
◦ Na brigádách s rodiči je písek pravidelně přehrabáván a podrobněji kontrolován.
◦ Na noc se pískoviště zakrývá plachtou. Pískoviště zakrývá poslední pracovník LMŠ.
◦ Písek v pískovišti odpovídá hygienickým požadavkům, a je měněn 1 * 2 roky, v případě
kontaminace dle potřeby.
Záhonky
◦ O záhonky se v rámci vzdělávacího programu starají děti.
◦ Plevel a odumřelé rostliny jsou likvidovány na kompost ped.pracovníkem.
Výběh pro králíky a slepice
◦ Úklid výběhů je pravidelný, probíhá o víkendu na brigádách s rodiči.
◦ Denní zajištění krmení zajišťují děti v rámci vzdělávacích aktivit.
Ohniště
◦ Ohniště se sezením je pravidelně kontrolováno vizuálně (nevhodné cizí předměty v
okolí).
◦ Úklid popela z ohniště zajišťuje správce odvozem na kompost či k obohacení záhonků.
Toalety
◦ Čistotu toalet kontrolují denně pedagogové a ostatní pracovníci LMŠ.
◦ Úklid toalet je zajištěn průběžně dle potřeby a po skončení provozu LMŠ.
◦ Kal z nádob je po naplnění likvidován odvozem ke zpracování odbronou firmou
(kompostárna Jarošovice)
Přírodní prvky
◦ Denní vizuální kontrola stavu pedagogickým pracovníkem.
Správa pozemku
◦ Správu pozemku zajišťuje zřizovatel, a to pravidelnou údržbou jednou týdně technickým
pracovníkem.
◦ Větší opravy a úpravy jsou realizovány na brigádách s rodiči o víkendech.
◦ Denní kontroly zajišťují pedagogové. Veškeré podněty k opravám předávají ředitelce.

Závěrečné informace
•
•

Součástí Provozního řádu zahrady, který je nedílnou součástí Smlouvy s rodiči/zákonnými
zástupci.
Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitelka.

•

Směrnice nabývá účinnosti 10. 12. 2019.

V Táboře dne 8.12.2021

