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Bezpečnostní řád – pravidla didaktické zahrady:





Žáci a děti pobývají na zahradě pouze s dospělým doprovodem. Žáci mu vždy ohlásí případný
odchod.
Při příchodu a odchodu ze zahrady vždy zkontrolujeme, zda jsou vrátka zavřená na západku.
Žáci ZŠ vždy berou ohled na děti z MŠ.
Při odchodu skupiny je dospělý doprovod povinen zkontrolovat úklid (včetně altánků a domečků) a
bezpečnost celého prostoru zahrady.

Jízdní dráha
 Chodci mají přednost.
 Jezdíme bezpečně.
 Při jízdě se držíme vpravo.
Stromy
 Lezení je možné jen na stromy k tomu určené. Vhodnost určuje dospělý doprovod – děti vždy dbají
jeho pokynů.
 Nejvyšší možná výška při lezení na strom je dána bodem, kam dospělý doprovod bez potíží dosáhne.
 Na stromě může být vždy jen jeden.
 Při lezení je nutné mít obě ruce volné.
 Dopadová plocha pod stromem musí být volná.
 V mrazu je dřevo křehké a stromy zranitelné, mokré dřevo také klouže, a proto je v těchto
podmínkách lezení po stromech zakázáno.
 V období sklizně ovoce jsme pozorní a snažíme se předcházet bodnutí hmyzem.
Kutiště
 Stavební materiál z kutiště se při každodenním úklidu musí vrátit zpět do kutiště.
 Kameny, klacky a písek nejsou na házení! Při práci a pohybu s nimi věnujeme zvýšenou pozornost
bezpečnosti – kámen nebo klacek v ruce může mít jen ten, kdo se chová bezpečně.
Chýše
 Při šplhání a houpání bereme ohledy na všechny, kteří se pohybují v prostoru chýše a jejím okolí.
 Dopadové plochy uvnitř a kolem chýše udržujeme volné – bez jakýchkoli předmětů.
Jeskyně
 Je určená především pro velkou skupinovou hru – poskytujeme prostor pro hraní všem příchozím.
 Při dešti a mrazu dbáme na bezpečnost při pohybu po kamenech a kládách.
 Při pohybu na střeše jeskyně se nenakláníme přes zábradlí.
Skluzavka
 Skluzavka je jen na klouzání – pouštění předmětů je nebezpečné, a proto zakázané.
 Ke skluzavce přicházíme po schodech.
 Povolené je pouze klouzání v sedě či v leže nohama napřed.
 Vedle sebe mohou jet na skluzavce maximálně dvě děti.
 Klouzání je možné, pouze je-li volná dopadová plocha pod skluzavkou. Uvolníme ji co nejrychleji.
 Při horkém počasí kontroluje dospělý doprovod teplotu skluzavky a případně vydává zákaz klouzání.

Svah
 Pouštění a házení předmětů ze svahu je velmi nebezpečné, a proto zakázané!
 Šplhání po svahu v prostoru nad jeskyní je z bezpečnostních důvodů zakázáno.
Vodní kaskáda
 Šetříme vodou – jedno napumpované koryto je denní maximum.
 S vodou si hrajeme tak, aby oblečení a boty zůstaly suché.
 Kameny a kamínky jsou nedílnou součástí vodního prostředí. Je nutné je vracet na své místo!
 V mrazivém počasí je vodní prvek uzavřen.
Záhonky
 O práci na záhoncích a sklízení úrody se vždy předem poradíme s odpovědnými dospělými.
 O úrodu se dělíme.
Altán a altánek
 Tyto stavby jsou určené pro „čisté“ hraní – bez bláta, písku, vody.
 Udržujeme zde čistotu a pořádek.
Zahradní stůl
 U stolu pouze pracujeme nebo jíme – není na lezení.
Sklad hraček a nářadí
 Děti si mohou volně půjčovat hračky uložené na zemi a v dolních policích, o používání věcí
uložených v horních policích a o nářadí rozhoduje dospělý doprovod.
 Půjčené věci vracíme na jejich místo.
 Závěrečný úklid vždy řídí dospělý doprovod, který je také odpovědný za zamknutí skladu.
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