PROVOZ
ŠKOLNÍ ZAHRADY
při Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci
(Boženy Němcové 1256)

/hřiště otevřeno PRO VEŘEJNOST
v období 1. dubna – 31. října/
duben:

15 00 – 18 00 (pracovní dny)
09 00 – 18 00 (So+Ne+svátky)

květen:

15 00 – 19 00 (pracovní dny)
09 00 – 19 00 (So+Ne+svátky)

červen:

15 00 – 20 00 (pracovní dny)
09 00 – 20 00 (So+Ne+svátky)

červenec + srpen:

09 00 – 20 00 (pracovní dny)
09 00 – 20 00 (So+Ne+svátky)

září:

15 00 – 19 00 (pracovní dny)
09 00 – 19 00 (So+Ne+svátky)

říjen:

15 00 – 18 00 (pracovní dny)
09 00 – 18 00 (So+Ne+svátky)

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ
může být
provoz veřejného hřiště přerušen a hřiště uzavřeno!!!
PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO
provoz školní zahrady upravovat dle vlastní organizace
a dle vzniklých klimatických podmínek!!!
PROVOZOVATEL
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
kontaktní telefony
(606 760 792 resp. 731 406 106)

PROVOZNÍ ŘÁD
ŠKOLNÍ ZAHRADY
při Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci
(Boženy Němcové 1256)
Tato školní zahrada je určena ve stanovenou dobu (mimo dobu školního
vyučování a případných akcí školy) k aktivnímu odpočinku široké
veřejnosti a k účelům, pro které byla vybudována!

Školní zahrada Základní školy Jeseník je určena k užívání POUZE

DĚTEM od 3 do 12 LET
poznámka:

DĚTEM od 3 do 6 LET
však pouze v doprovodu osoby starší 18 let!!!
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Uživatel: uživatelem se stává každý, kdo vstupuje do areálu školní
zahrady. Nesmí ohrožovat svým chováním a činností v areálu ostatní
uživatele.
Kterýkoli ředitelem školy pověřený pracovník školy je oprávněn vykázat
z areálu školní zahrady ty uživatele, kteří nedodržují pokyny tohoto řádu.
Škola neručí za odložené věci uživatelů zahrady (oděvy, obuv, peněženky,
mobilní telefony, osobní věci). Škola zajišťuje otevření a uzavření školní
zahrady ve stanovenou dobu (viz provoz).
Provozovatel: provozovatelem je Základní škola Jeseník, p.o.
Provozovatel stanovuje (ve spolupráci se zřizovatelem školy) provozní
podmínky a dobu užívání školní zahrady veřejností. Dohlíží na technický
stav zařízení a způsobilost funkce areálu.

POKYNY PRO UŽIVATELE:
(děti ve věku od 3 do 12 let)

1)

Uživatelé se v areálu školní zahrady mohou pohybovat svobodně, vždy však
tak, aby neohrozili sebe ani ostatní uživatele.
2) Děti od 3 do 6 let věku mají přístup do areálu zahrady pouze v doprovodu
rodičů či osoby starší 18 let.
3) Každý uživatel se pohybuje v prostorách školní zahrady a užívá její
příslušenství na své vlastní nebezpečí.
4) Dříve příchozí se chová ohleduplně a přibere do hry, pokud to jde, ostatní
uživatele.
5) Maximální počet dětí užívajících zahradu není stanoven. Může jej však
omezit pověřený pracovník školy s ohledem na bezpečnost a slušné chování
uživatelů.
6) Veškerá zařízení a plochy v areálu zahrady musí uživatel užívat v souladu
s jejich funkcí.
7) Pokud uživatelé způsobí jakoukoli škodu, jsou povinni toto oznámit
bezodkladně škole (viz kontaktní telefony). Náklady na opravu či pořízení
nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
8) Uživatelé vstupují do areálu zahrady ve vhodné obuvi.
9) V areálu zahrady se uživatelé musí vždy domluvit. Neplatí zde slovo
silnějšího ani staršího. Platí zde pouze tento provozní řád.
10) Dojde-li přes všechny tyto pokyny k roztržce mezi uživateli, může ji řešit
pověřený pracovník školy tak, že vykáže znesvářené strany z areálu
zahrady nebo v horším případě přivolá k vyřešení celé záležitosti městskou
policii.
11) Pověřený pracovník školy je oprávněn okamžitě ukončit užívání zahrady
nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují provozní řád
zahrady, které svým chováním a svou činností ohrožují bezpečnost jiných
uživatelů, nebo poškozují majetek a zařízení areálu. Při opakování porušení
podmínek provozu školní zahrady je provozovatel na návrh pověřeného
pracovníka školy oprávněn vyloučit z užívání na dobu určitou osoby, které
porušování způsobují, či za ně zodpovídají.

PROVOZOVATEL
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

V areálu školní zahrady je

Z A K Á Z Á N O:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Znečišťování, úmyslné poškozování či ničení zařízení.
Vynášet jakékoli vybavení školní zahrady ven z areálu
zahrady.
Využívat areál jakkoli jinak, než pouze k účelům, pro které
byla zahrada vybudována.
Vodění psů a jiných zvířat do areálu školní zahrady.
Ježdění s kočárky či na kole v areálu zahrady.
Kouření, používání otevřeného ohně a pyrotechnických
prostředků.
Pití alkoholických nápojů.
Provozování jakékoli činnosti v areálu zahrady pod vlivem
alkoholu či omamných látek.
Nošení nápojů do areálu ve skle.
Hlučné, nevhodné, vulgární chování.
Ublížení na zdraví z nedbalosti či dokonce úmyslné ublížení na
zdraví.

Závažnější porušení tohoto provozního řádu bude řešit a také
postihovat (v součinnosti s pověřeným pracovníkem školy)
Městská policie Jeseník.

Důležitá telefonní čísla:
ZŠ Jeseník, p.o.:

606 760 792 resp. 731 406 106

Záchranná služba:
Policie ČR:
Městská policie:

155
158
156

PROVOZOVATEL
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

