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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
 
I. Údaje o zařízení 

 

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 

příspěvková organizace 

Sídlo mateřské školy: Mjr. Nováka 30, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. 

Telefon: + 420 702 263 210 

 
IČO: 70631743 
 
Odpovědná osoba: Mgr. Věra Rymiecová, ředitelka školy 

 

Platnost řádu: duben-říjen v daném kalendářním 

roce. Účinnost řádu: 1.4. 2022 

 
 
II. Popis zařízení 

Typ zařízení: Mateřská škola je zařízením s celodenním režimem, s využitím školní 

zahrady. Provozní doba mateřské školy: 6:00 - 16:30 hodin. 

 
 
Podmínky pro provoz 

Bližší specifikace je uvedena ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
 



III. Provoz školní zahrady pro veřejnost 
1.  Školní zahrada je přístupná v pracovní dny od 16:00 hodin do 18:00 hodin. Od počátku  
 měsíce dubna, do posledního kalendářního dne měsíce října. 
2.  Za pobyt na školní zahradě si každý návštěvník ručí sám.  

3.  Vstup dětí je povolen jen za doprovodu osoby, která za dítě odpovídá. 

4.  Houpačky, kolotoče, skluzavky a statické herní prvky, jsou určeny pouze pro děti od 3 let 
do 7 let, a  to pouze za přímého dohledu dospělé osoby. 
 

5.  Provoz školní zahrady může být pozměněn z důvodu nařízení vlády a dalších nadřízených  

 orgánů. 
 

Na školní zahradě je zakázáno: 

1.  Vjezd motorovým vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu zelených ploch, 

dřevin a opravy herních zařízení). 

2.  Vstupovat se psy a jinými zvířaty. 

3.  Rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm. 

4.  Znečišťovat prostory venkovních hracích ploch. 

5.  Poškozovat jejich vybavení a zeleň (stromy, keře, trávníky). 

6.  Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné a psychotropní látky.  

7.  Používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena.  

8.  Kempovat. 

9.  Poškozovat vybavení školní zahrady. 

 10. Užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada na zařízení  

 viditelně označena. 

- Pohyb na hracích plochách je na vlastní nebezpečí. 

- V případě poškození herního prvku, je návštěvník povinen informovat správce, který 

vykonává dohledovou službu. 

- Provozovatel neručí za ztrátu peněz či cenností. 

- Kontrolou dodržování provozního řádu je pověřen správce školní zahrady, ve  spolupráci s 
Městskou policií v Ostravě. 

- Porušení provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu zahrady. 

Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města 
Ostravy.  

 
Tento provozní řád byl schválen dne: 1.4. 2022 

V Ostravě, dne: 1. 4. 2022 

Podpis ředitelky školy: Mgr. Věra Rymiecová 
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