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Návštěvní řád školní zahrady

Vážení návštěvníci,
jednotlivé  herní  prvky  jsou  určeny  pro  děti  od  3  do  14  let,  přičemž  je  nutné  zohlednit
psychické a fyzické dispozice dětí.
Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit tímto návštěvním řádem. 
 
Žádáme rodiče, aby nad dětmi do 3 let, měli při pobytu na hřišti trvalý dozor! 

Žáci  ZŠ  užívají  uvedená  zařízení  vždy  s     vědomím  a  pod  stálým  dozorem  učitelek.    
O možných rizicích jsou děti informovány přiměřeně jejich věku. 

Hřiště nepoužívejte, pokud jsou jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá nebo jinak viditelně
poškozená, nebo pokud je kluzký povrch hřiště. Zahrada je určena pro žáky ZŠ.  Není volně
přístupná veřejnosti.
________________________________________________________________________
I. Všeobecná ustanovení
1. Tento  návštěvní  řád  je  bezvýhradně  závazný  pro  všechny  návštěvníky  a  uživatele

zahrady.
2. Školní zahrada je součástí areálu ZŠ Hrochův Týnec.  
3. Školní zahrada je využívána pouze v pracovní době ZŠ a školní družiny. 
4. Veřejnost smí využít zahradu pouze po individuální domluvě s vedením školy.
5. Každý návštěvník (rodiče, sourozenci dětí v ZŠ) se musí pečlivě seznámit s provozním a

návštěvním řádem po příchodu do areálu.  Vyhne se tak případným nedorozuměním a
nepříjemnostem.

II. Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka školní zahrady, jestliže: 

o porušuje tento řád
o porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy
o poškozuje majetek provozovatele
o způsobuje nadměrnou hlučnost
o zakládá ohně
o chová se hrubě, urážlivě či má jinak neslušné chování vůči ostatním návštěvníků

areálu nebo provozovateli
2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji

způsobil.

III. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů školní zahrady
1. Návštěvník je povinen 

o seznámit se s provozním a návštěvním řádem a tento bezvýhradně dodržovat
o šetřit a chránit prostory i vybavení areálu a každou zjištěnou závadu neprodleně

hlásit provozovateli
o udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich znečištění je povinen

uvést je do původního stavu nebo uhradit náklady na jejich úklid
o opustit areál školní zahrady nejpozději při skončení provozní doby dle provozního

a návštěvního řádu, pokud není provozovatelem výslovně povoleno zdržovat se v
areálu déle než je uvedeno v provozní době

o nepoužívat nápoje ve skleněných nádobách
o dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy
o zajistit  si  proti  krádeži  veškeré  své  věci  vnesené  do  areálu,  provozovatel

neručí za odcizení nebo ztrátu osobních věcí
o nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil
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o řídit se pokyny provozovatele

2. Návštěvníkům není v prostorách areálu školní zahrady dovoleno 
o provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat se

sportovním vybavením
o kouřit, používat alkohol, užívat omamné a toxické látky
o odkládat  a  vyhazovat  odpadky  mimo  místa  k  tomu  určená  a  jakkoliv

znečišťovat zahradu a jeho okolí
o vodit do prostor areálu zahrady zvířata, zejména psy
o jezdit  v  areálu  zahrady  na  kolech,  kolečkových  bruslích,  skateboardu,

používat motorová vozidla
o vstupovat na zahradu, jsou-li opilí nebo podnapilí
o stanování  a rozdělávání  ohně (vyjma školních akcí  a akcí školní  družiny a

klubu)
o přelézání ochranného oplocení 

IV. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků

Provozovatel  neponese odpovědnost  za škody vzniklé uživateli  nedodržováním tohoto
řádu a ostatních platných předpisů.

Mgr. Jiřina Macháčková
Ředitelka ZŠ

Provozní řád školní zahrady

V  případě  poškození  areálu  nebo  jeho  zařízení  bude  náhrada  škody  spojená  s  opravou
předepsána tomu, kdo škodu způsobil.
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Pobyt v     areálu je na vlastní nebezpečí.   

Žáci  ZŠ užívají  uvedená zařízení  vždy s     vědomím a pod stálým dozorem učitelek.    
O možných rizicích jsou děti informovány přiměřeně jejich věku. 

I. Provozovatel  
           Zahrada je součástí areálu Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim. 

II. Údržba školní zahrady  
Za údržbu a pořádek odpovídá p. J. Kopecký (školník)
Kontakt na vedení školy: 469319922 (ředitelna školy), 776008959 (ř.š.)

.
III.  Provozní doba

 V dobé provozu školy a školní družiny od  7.35  do  16.00  hod.,  zahrada  není    
            určena pro veřejnost

IV.  Seznam herních prvků
- Herní sestava FLORA 21B
- Lavička s opěradlem ODRA 3ks
- Pískoviště 1ks
- Krycí plachta na pískoviště 1ks

V. Denní úklid   
- vysypání odpadků z odpadkového koše
- provedení kontroly, zda se na dětském hřišti nenachází nebezpečné nečistoty (ostré

předměty, sklo, injekční stříkačky, atd.) 

VI.  Průběžná péče o herní prvky
 Provozní kontrola je zaměřena zejména na:
 čistotu zařízení 
 volná výška pod zařízením
 kvalita povrchu zařízení
 odkryté základy
 chybějící části
 opotřebení pohyblivých dílů a konstrukční pevnost
 celistvost konstrukce
 nebezpečné části (ostré hrany, poškozené části apod.)
 neporušené plachty a sítě k zakrytí pískoviště
 údržba dopadových ploch u hracích prvků
 udržovat písek bez zjevných nečistot a nesouvisejících předmětů či odpadků

(vizuální kontrola, pokud možno denní)
 dvakrát za rok provést celkové překopání písku v pískovišti
 před zahájením sezóny provést údržbu písku a opravy

VII. Péče o zeleň   
- sekání a úklid trávy
- hrabání a úklid listí
- drobné prořezy keřů a dřevin

VIII. Provádění kontrol školní zahrady  

Vizuální kontrolu provádí před každým použitím učitelky a vychovatelky ZŠ.
Jedenkrát za období 1 – 3 měsíců provést provozní kontrolu hracích prvků (školník).
Provozní kontrola je prováděna    -  před začátkem školního roku

        -  po zimním období (v zimě se vybavení nepoužívá)
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Při zjištění závady musí být zařízení zabezpečeno proti použití do doby odstranění závady.

IX. Roční revize herních prvků  
- kontrola dle ČSN EN 1176/2016 a ČSN EN 1177/2016 1x ročně odbornou firmou
- případná oprava zjištěných nedostatků
- likvidace nebezpečných hracích prvků – výměna za nové

X.      Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí podle ustanovení tohoto provozního řádu činí provozovatel a pracovníci

jím osobně pověřeni.
2. Provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště.
3. Zodpovídá za odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích

prvků hřiště.
4. Tento provozní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný a nabývá účinnosti od

15.06.2020.

V Hrochově Týnci dne 12.06.2020 …………………………………………….
Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči Záchranná služba Městská policie Policie
150    155 156    158
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