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Základní údaje a informace
Náměstí Míru 597, Zruč nad Sázavou

Adresa
Provozovatel školní zahrady

Centrin CZ s.r.o.

Telefon

776 549 505

Emailová adresa

skolkazruc@centrin.cz

Web

zrucnadsazavou.onlineskolky.cz

IČO:

27656535

Odpovědná osoba za veškeré práce a úklid

Mgr. Bc. Helena Franclová, DiS.

Provozní doba zahrady Dětského centra

7:00 – 17:30

Zahrada je nedílnou součástí Dětského centra (dále jen „DS“), je určena dětem od 2 – 6 let.
Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům DS. Zahrada je určena k pobytu a
hrám dětí pouze v přítomnosti pracovníka DS Korunka.
Zahrada DS je uzavřena (celý areál je oplocen) a pracovníci DS mají přehled o hrajících si
dětech na uvedené ploše. Pro veřejnost je zahrada DS uzavřena.
Denní úklid venkovní hrací plochy





Úklid odpadků z plochy zahrady, vysypávání odpadkových košů
Úklid a podle potřeby přehrabání pískoviště
Hrabání a odstranění listí a jehličí v okolí vchodů a pískovišť
Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků
Průběžná péče o herní prvky




Okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků
Nátěry dřevěných prvků dle potřeby
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Péče o zeleň




Drobné prořezy keřů a dřevin - dle potřeby
Hrabání a úklid listí - dle potřeby
Zametení chodníků a hrací plochy – dle potřeby

Údržba pískovišť







Kontrola stavu obrub pískoviště
Přehrabávání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)
Denní zakrývání pískoviště ochranou plachtou, čistota kolem pískoviště
V letním suchém období – kropení písku
2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti
1x za 2 roky výměna písku
Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají pracovnice DS. Denně poučí děti o
bezpečném používání herních prvků a chování se na zahradě. Pracovnice DS organizují
činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Před ukončením pobytu venku je
povinnost dětí a pracovnic DS uklidit veškeré hračky. Pracovnice DS zametou obruby
pískoviště a společně s dětmi zakryjí plachtou a zkontrolují celkový stav zahrady.
Každý, kdo vstupuje do areálu DS je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat
papíry a odpadky na zem, neničit zařízení DS. V celém areálu je přísný zákaz kouření,
konzumace alkoholu a užívání návykových látek.
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