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PROVOZNÍ ŘÁD zahrady MŠ Doctrina, nám. Pod Branou 455/8
Provozovatel:
Doctrina – základní a mateřská škola, s.r.o.
Správce:
Bc. Věra Motyčková
Provozní doba:
pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hod., v jiný čas pouze po dohodě se správcem a za dozoru zaměstnance
MŠ
Vybavení zahrady:
Zahrada je vybavena certifikovanými herními prvky od fy Hřiště hrou a splňuje požadavky ČSN EN
1176-1, ČSN EN 1176-2, ČSN EN 1176-3, ČSN EN 1176-4, ČSN EN 1176-5, ČSN EN 1176-6 a ČSN
EN 1176-7. Písek v pískovišti odpovídá požadavkům zákona č. 102/2001 Sb., vyhlášky SÚJB . 307/2002
Sb. a vyhlášky č. 238/2011 Sb. Písek v pískovišti je měněm 1x ročně.
Zahrada je celoročně využívána Mateřskou školou Doctrina k pravidelné denní činnosti i k jednorázovým
akcím pro rodiče a veřejnost. Na zahradě se smí pohybovat děti pouze za dozoru dospělých osob, děti
z MŠ za dozoru pověřeného pedagoga.
Rodičům či osobám, rodiči pověřeným k vyzvedávání dítěte z MŠ, je povoleno zůstávat na zahradě MŠ
do okamžiku ukončení jejího provozu. Od okamžiku předání dítěte u branky zahrady však přebírá
veškerou zodpovědnost za dítě jeho rodič, případně osoba rodičem pověřená k jeho vyzvedávání z MŠ.
Rodič, který si dítě na zahradě od pedagoga převzal, ručí za jeho bezpečnosti i za to, že do budovy školky
vejde pouze za doprovodu dospělé osoby.
Na zahradě je zakázáno:
- ničení vybavení zahrady
- přelézání plotu, lezení na branky
- požívání alkoholu a jiných návykových látek
- kouření i elektronických cigaret
- ničení rostlin v celém areálu a lezení na stromy
- zdržování se po uzavírací době v prostoru zahrady



Další požadavky:
- děti do 8 let mohou navštěvovat zahradu jen v doprovodu dospělé osoby
- herní prvky jsou určeny dětem do 8 let!
- vodění psů a jiných zvířat do objektu je možné jen po dohodě se správcem
- přístup na zahradu je možný pouze určenými vchody, přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno
(toto lze považovat za neoprávněný vstup na cizí pozemek)
- veškeré úrazy nebo poškození zahrady musí být nahlášeny správci osobně nebo telefonicky (604 873
093), aby bylo možné provést okamžité opatření k nápravě, lékárnička pro poskytnutí první pomoci je
k dispozici ve školce
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UPOZORNÉNÍ: v případě porušení tohoto provozního řádu zahrady může být uživatel vykázán z areálu a
podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření
Policie ČR

V Liberci dne 27.8.2019
Bc. Věra Motyčková
správce

V Liberci 27.8.2019
Mgr. Jiří Paclt
ředitel školy

