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NÁVŠTĚVNÍ   ŘÁD  ŠKOLNÍ ZAHRADY 

odloučené pracoviště MŠ U Máji, Sokolovská 602/30, Karviná – Nové Město 
 

Školní zahrada slouží dětem a veřejnosti. Tento řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany 

návštěvníků školní zahrady. Návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.  

 

Provozovatelem je Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, kterou 

zastupuje správce.  

Telefonní kontakt na provozovatele:  736 188 333 

 

Školní zahradu využívají ke svým aktivitám škola a zdarma veřejnost. 

 

1. S tímto řádem se musí pečlivě seznámit každý uživatel ihned po příchodu do areálu školní zahrady. 

2. Uživatel má právo užívat školní zahradu a jeho vybavení v souladu s jeho řádem. 

3. Všichni uživatelé jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele – správce. 

4. Správce školní zahrady je zodpovědný za dohled, uživatelé jsou povinni respektovat jeho pokyny. 

5. Uživatelé mohou využívat sociální zařízení, které je k dispozici (prostory Sportovního areálu ZŠ a MŠ 

Dělnická, Karviná, přís. org.). 

6. Uživatelé jsou povinni udržovat v čistotě všechny prostory školní zahrady a v případě jejich znečištění 

je uvést do původního stavu, nebo uhradit náklady na úklid. 

7. Uživatelé jsou povinni zajistit veškeré své věci proti krádeži, provozovatel neručí za jejich odcizení, ani 

za ztrátu osobních věcí. 

8. Provozovatel neodpovídá za úrazy vzniklé při činnostech provozovaných na školní zahradě při jeho 

užívání veřejností. 

9. Uživatelům není dovoleno provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy, nebo manipulovat 

s vybavením školní zahrady. 

10. Školní zahrada slouží výhradně k rekreačnímu využití, zařízení se používá obvyklým způsobem, je nutné 

vyvarovat se nebezpečným činnostem 

11. Porušení pravidel Řádu školní zahrady může být důvodem k vykázání z areálů, popř. k uhrazení vzniklé 

škody. 

12. V areálu školní zahrady je přísně zakázáno: 

a. kouření a vstup s otevřeným ohněm, 

b. jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech na veškerých plochách, 

c. užívání alkoholických nápojů a drog, 

d. zakládání ohňů, 

e. vodění zvířat.  

13. Při hrubém porušení platného Řádu bude okamžitě správcem školní zahrady informována Městská 

policie Karviná. 

14. Běžnou údržbu, opravy, úklid a kontroly provádí pověřené osoby. 

 

Tento Provozní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný a nabývá účinnosti od 1. 8. 2021   

 

V Karviné dne  

 

 

 

Mgr. Petr Juras 

ředitel školy 
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Veškerá činnost prováděná dětmi v prostorách otevřené zahrady je pouze v doprovodu 

rodičů s dětmi od 0 -10 let !!! 

Veškeré herní prvky umístěné na zahradě jsou určeny pro děti od 3 let věku. 

 

 

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST 

Období: Květen, červen, září, říjen 

Pondělí – pátek od 16.00 do 19.00 hodin 

Sobota, neděle a svátky od 09.00 do 11.00, od 14.00 do 19.00 hodin 

 

Období: Červenec, srpen 

Pondělí - Pátek od 16.00 do 19.00 hodin 

Sobota, neděle a svátky od 09.00 do 11.00, od 14.00 do 19.00 hodin 

Pondělí – neděle, svátky 

(v době uzavření MŠ) 

od 09.00 do 11.00, od 14.00 do 19.00 hodin 

 

Provozní doba je platná pouze za příznivého počasí, které nebrání bezpečnému pobytu a využití 

herních prvků. 

 

 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 

Hasiči Záchranná služba Policie Městská policie Integrovaný záchranný systém 

150 155 158 156 112 

 

 

 


