
Zahrada pro veřejnost 

Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace 

Provozní doba: 

Řídí se provozní dobou otevřeného hřiště pro veřejnost 

Provozní řád školní zahrady pro veřejnost: 

1. Zahradu mohou využívat bezplatně veřejnost, děti do 6 let pouze v doprovodu dospělé osoby 

2. Vstup na zahradu a užívání dřevěných prvků je na vlastní nebezpečí.  

3. Uživatel zahrady odpovídá za případnou ztrátu odložených svých věcí sám. 

4. NÁVŠTĚVNÍK ZAHRADY JE POVINEN: 

 Seznámit se s provozním řádem zahrady 

 vstupovat do areálu pouze přístupovými prostory 

 respektovat pokyny správce hřiště 

 chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe 

 dodržovat čistotu, pořádek  

 neničit vybavení zahrady 

 vzniklou škodu neprodleně nahlásit provozovateli 

 Řídit se pokyny provozovatele. Při porušení pravidel tohoto Řádu školní zahrady má 

zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z areálu školy.  

5. V AREÁLU ZAHRADY JE ZAKÁZÁNO: 

 kouření v celém areálu školy a zahrady 

 vodit na zahradu zvířata 

 přelézání plotů areálu hřiště a zamčených vchodů 

 vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných návykových látek 

 konzumovat alkoholické nápoje v areálu, užívat jiné omamné látky 

 nosit jídlo a pití na plochu zahrady 

 vstupovat do areálu se sklem 

 používat ostré předměty a jejich zapichování do povrchu dřevěných prvků a jinak 

poškozovat rostliny a dřevěné prvky zahrady 

 jezdit na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech 

 rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu zahrady  

 vstupovat na zahradu a do areálu školy mimo vyhrazenou provozní dobu 

 odhazování odpadků mimo odpadkové koše 

6. Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí provozovateli zahrady, škody budou po vinících 

vymáhány (i právní cestou) 

7. Při zajišťování pořádku na zahradě správce hřiště úzce spolupracuje s Městkou policii. 

8. Odpovědná osoba za provoz hřiště: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, ředitel školy 

  

 

Vznik této zahrady byl finančně podpořen z participativního rozpočtu Úřadu městského obvodu Ostrava–Jih 


