
Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace  

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY PRO 

VEŘEJNOST  

 
Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady. 

 

 

Areál je přístupný dětem do 10 let a to výhradně v 

doprovodu zákonného zástupce!!! 

 

 

Provozní doba zahrady  

 
Pondělí   -   pátek                    16 - 19 hod.  

 

Sobota    -   neděle                   15 - 19 hod.  

 

 

Zahrada je v provozu pouze za příznivého počasí  

 

 

1. Všeobecná ustanovení  

 
 Zahrada je umístěna na pozemku MŠ Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, 

příspěvková organizace, která je jejím zřizovatelem.  
 

 V době provozu pro veřejnost zastupuje provozovatele správce zahrady. 

 

 Každý návštěvník je před vstupem do areálu povinen seznámit se s tímto 

řádem a řídit se jeho pokyny. 
 

 Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady. 
 

 

 

 

 



2. Práva a povinnosti provozovatele  

 

Správce zahrady je oprávněn návštěvníka ze zahrady vykázat v 

případě, že:  
 Porušuje tento řád. 

  

 Porušuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 
 

 Poškozuje majetek provozovatele. 
 

 Chová se hrubě, hlučně, urážlivě nebo jinak neslušně k ostatním návštěvníkům 

zahrady nebo správci zahrady. 
 

 Zakládá ohně. 
 

 Provozovatel má právo požadovat náhradu škody, které návštěvník způsobil. 
 

 Provozovatel umožní používání prostoru zahrady a stálého vybavení zahrady - 

průlezky pískoviště a WC pro veřejnost / umístěno v hospodářské budově /  
 

 Provozovatel nezodpovídá za bezpečnost dětí. 
 

 

3. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady  

 
 Návštěvník má právo užívat areál zahrady v souladu s provozním řádem. 

 

 Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat ho. 
 

 Šetřit a chránit prostory a vybavení areálu a každou závadu hlásit správci. 
 

 Udržovat prostory v čistotě, případné znečištění uvést neprodleně do 

původního stavu nebo uhradit náklady na úklid. 
 

 Opustit areál nejpozději při skončení provozní doby dle řádu zahrady. 
 

 Nepřinášet nápoje ve skleněných obalech. 
 

 Zajistit své osobní věci proti krádeži. 
 

 Dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy. 

 

 Nahradit provozovateli veškerou škodu, kterou svým chováním a jednáním 

způsobil. 
 

 

 

 



Návštěvníkům je nepřípustné  

 
 Provádět jakékoli úpravy a manipulovat se sportovním náčiním. 
 

 Nepřenášet kamínky z houpací plochy na travnatou část zahrady 
 

 Užívání zahrady mimo stanovenu provozní dobu. 
 

 Kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo užívat omamné a toxické látky. 
 

 Vodit do areálu zahrady jakákoliv zvířata.  
 

 Odhazovat a odkládat odpadky mimo místa k tomuto účelu určená nebo jinak 

znečišťovat areál zahrady. 
 

 Dospělí a děti nad 10 let nesmějí používat průlezky a houpačky. 

 

 Chovat se hrubě nebo jinak nevhodně k ostatním návštěvníkům zahrady nebo 

k správci. 
 

 Pobývat v areálu v podnapilém stavu. 
 

 Zakládat oheň. 
 

 

4. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků zahrady   

 
 Provozovatel nenese jakoukoli zodpovědnost za škody vzniklé návštěvníkovi 

porušením tohoto řádu. 
 

 Za bezpečnost dětí nezodpovídá provozovatel, ale pouze jejich zákonní 

zástupci. 
 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 

otevření zahrady pro veřejnost dne 1. 5. 2019. 
 

Důležitá telefonní čísla: Hasiči   150 

Policie ČR  158 

Městská policie  156 

Záchranná služba 155 

Tísňová volání  112 

 

 

V Krnově 8. 4. 2019      Šlosarová Petra  

     ředitelka mateřské školy 


