Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY
PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ (RODIČE) A DĚTI
NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ
Vážení rodiče a děti,
vítáme vás na naší zahradě, zahrada je Vám dávána k dispozici k využití vašeho volného času. Pro
zpříjemnění Vašeho pobytu Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.
Provozní doba:
od 1. září do 30.června

od 14,30 do 16,30 hod

Upozornění pro uživatele :
1.)
Přístup dětí do šesti let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
2.)
Dodržujte, prosím, stanovené věkové hranice pro jednotlivé herní prvky.
pískoviště
- od 2 let
kolotoč
- od 4 – 10 let
herní sestava s věží - od 3 – 10 let
lokomotiva
- od 3 – 10 let
houpadlo
- od 3 - 10 let
kovová průlezka
- od 3 – 10 let
pneumatiky
- od 3 - 6 let
vahadlová houpačka - od 3 – 12 let
kreslící tabule s počítadlem – od 3 – 12 let
domeček s kreslící tabulí – od 3 – 14 let
lanová pyramida - od 3 - 6 let
Na zahradě není povoleno:
1. Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
(v případě poškození bude ředitelka MŠ vymáhat škodu)
2. Užívat zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý či kluzký
(i v případě při zjištění závady na zařízení)
3. Vstupovat se zvířaty
4. Kouřit, konzumovat alkohol či omamné látky
5. Stanovat, nocovat, rozdělávat, udržovat otevřený oheň
6. Jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných motorových i nemotorových
vozidlech s výjimkou vozíků zdravotně postižených
7. Pořádat propagační, reklamní a jiné akce

Návštěvník je povinen:
- respektovat návštěvní řád
- chovat se slušně tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní
- dodržovat čistotu
POKUD SE SETKÁTE S POŠKOZOVÁNÍM ZELENĚ NEBO VYBAVENÍ ZAHRADY,
OZNAMTE TO, PROSÍM, NEPRODLENĚ MĚSTSKÉ POLICII – tel. 156.
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.
Provozovatel školní zahrady :
Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace
Tel.: 733 677 052 – ředitelka MŠ
739 916 658 – zástupkyně ředitelky

Účinnost: od 01.09.2015
Zuzana Haníková,ředitelka MŠ

