Střední odborná škola Jarov
190 00 Praha 9, Učňovská 100/1

NÁVTĚVNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY
Praha 9, Pod Táborem 17
Návštěvní řád je směrnice vyhlášená příspěvkovou organizací hl. m. Prahy Střední odbornou
školou Jarov; IČ: 00300268 (dále jen SOŠ) a její Školní botanickou zahradou (dále jen ŠBZ),
která určuje závazná pravidla chování všech osob vstupujících do areálu ŠBZ.

I.

Účel návštěvního řádu

1. Účelem návštěvního řádu je zajištění ochrany expozic, rostlinných sbírek a
zabezpečení pokud možno ideálních podmínek pro návštěvníky.
2. Návštěvník vstupem do areálu ŠBZ vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a
obsahem tohoto návštěvního řádu.
3. Tento návštěvní řád je závazný i pro osoby, které budou areál ŠBZ využívat pro vlastní
akce a to pouze na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se SOŠ,
jakožto i pro hosty těchto osob.
4. Vstupem do areálu rovněž dává návštěvník souhlas s případným zveřejněním své
fotografie pro účely propagace ŠBZ.
5. Vstup do zahrady je zdarma. Děti a nezletilí mohou do ŠBZ vstupovat pouze
v doprovodu dospělé osoby.

II.

Pobyt v Botanické zahradě

1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v areálu ŠBZ chovat podle
pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí,
sbírkám rostlinných materiálů, majetku ŠBZ i vůči ostatním návštěvníkům,
pedagogům, zaměstnancům a žákům školy.
2. Návštěvníci jsou povinni se v areálu pohybovat přiměřeně oblečeni pro pobyt na
území školní Botanické zahrady.
3. V areálu ŠBZ mohou pobývat pouze osoby, které se mohou prokázat platným
osobním průkazem.
4. Pracovníci ostrahy objektu a zaměstnanci ŠBZ mohou dávat návštěvníkům pokyny
nutné v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany sbírek, návštěvníků a řádného chodu
ŠBZ. Pracovníci ostrahy objektu a zaměstnanci mohou dále provádět úkony, jimiž se
zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Při neuposlechnutí pokynů mohou být
návštěvníci z areálu vykázáni nebo předáni příslušným pořádkovým orgánům.
5. Jiné užívání areálu ŠBZ (hudební produkce, pochůzkový či stánkový prodej,
umísťování reklamních tiskovin a reklamních materiálů atd.) je možné pouze na
základě příslušné smlouvy nebo předem uděleného písemného souhlasu vedením
SOŠ.
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III.

Otevírací doba

1. Areál je otevřen celoročně. Návštěvní hodiny jsou rozdílné v různých obdobích roku.
ŠBZ je otevřena v kalendářních měsících květen – září denně v době 09:00 – 18:00
hodin.
V kalendářních měsících říjen – duben je zahrada otevřena pouze ve dnech školního
vyučování v době 9:00 – 17:00 hodin.

IV.

Je zakázáno

V areálu ŠBZ je zakázáno poškozovat rostliny a veškerý majetek ŠBZ. Stejně tak je
zakázáno sbírat části rostlin, semena, plody nebo jiné přírodniny. Řada rostlin je ve ŠBZ
toxických nebo mohou způsobovat alergické reakce při dotyku nebo při požití – toto
upozornění se týká hlavně dětí, za které ručí rodiče.
1. V areálu ŠBZ je zakázáno jakýmkoli způsobem rušit, odchytávat, zraňovat nebo
usmrcovat volně žijící živočichy a chovaná zvířata. Je zakázáno narušovat klid (rušit
přílišným hlukem, světlem, apod.).
2. V areálu je zakázáno odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, které jsou v zahradě
umístěné.
3. Do celého areálu ŠBZ je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou parkoviště u
prodejny v prodejní době. Upozorňujeme na možnost pohybu služebních motorových
vozidel na venkovních plochách ŠBZ.
4. Do ŠBZ je zakázán vjezd jízdních kol (i vedení kola), jízda na kolečkových bruslích,
skateboardech a podobném sportovním vybavení.
5. V areálu ŠBZ je zakázán vstup do záhonů, vodních toků, rybníků a na trávníky.
6. V celém areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru
jsou návštěvníci povinni toto oznámit pracovníkovi ostrahy nebo nejbližšímu
zaměstnanci zahrady.
7. V celém areálu je zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné návykové a omamné látky
(drogy).
8. Vstup z botanické zahrady do prostor pěstební zahrady na kopci Tábor je zakázán.

V.

Fotografování a pořizování videozáznamů.

1. Fotografování a pořizování videozáznamů pro osobní potřebu je v zahradě povoleno.
2. Fotografování a pořizování videozáznamů pro komerční účely je povoleno jen na
základě písemné smlouvy se SOŠ.
3. Není dovoleno fotografování a pořizování videozáznamů žáků při výuce, pedagogů a
zaměstnanců zahrady.

2

Střední odborná škola Jarov
190 00 Praha 9, Učňovská 100/1

VI.

Odpovědnost za škody

1. Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu ŠBZ pohybovat s opatrností a svým
chováním předcházet možnosti vzniku úrazu. Případný úraz v průběhu prohlídky
zahrady je nutné neprodleně ohlásit pracovníkovi ostrahy, který učiní zápis o úrazu.
2. SOŠ Jarov neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení nebo
nedodržování návštěvního řádu.
3. Za nezletilé děti ručí v plném rozsahu jejich doprovod.
4. Nalezené věci nálezce předá pracovníkovi ostrahy.

VII.

Uzavírky a změny

1. SOŠ Jarov a ŠBZ si vyhrazuje právo na uzavření částí areálu nebo i celého areálu
z důvodů klimatických, provozních nebo havarijních.
2. SOŠ Jarov a ŠBZ si vyhrazuje právo měnit návštěvní řád dle aktuálních potřeb. Platný
návštěvní řád je vyvěšen ve veřejně přístupných prostorách ŠBZ.

VIII. Porušování návštěvního řádu
1. Návštěvníci, kteří poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být z areálu vykázáni
ostrahou. V případě konfliktního jednání nebo škody bude přivolána pořádková
služba nebo policie.
2. Za způsobené škody odpovídají návštěvníci dle platných právních předpisů.

Tento návštěvní řád je platný a účinný od 1. května 2017.

V Praze dne 28. dubna 2017

Mgr. Miloslav Janeček
ředitel SOŠ
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