
Příloha Knihovního řádu KJM č. 8 
 

 
Provozní řád pro užívání zahrady  
pobo čka KJM, Brno - Malom ěřice a Ob řany, Selská 16 
 

• provozovatelem zahrady je Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno,  
kontakt: tel. 542 532 111, kjm@kjm.cz 

• zahrada je součástí pobočky KJM na Selské 16 a je určena především k rozšíření 
nabídky aktivit a služeb uživatelům KJM, je přístupná přes prostory pobočky, 
otevírací doba zahrady se shoduje s otevírací dobou pobočky 

• v letní čítárně, která je umístěna na terase bezprostředně navazující na prostor 
půjčovny, je možno si prohlížet a číst knihy a časopisy, uživatel je povinen předložit 
vypůjčené i vrácené dokumenty k registraci knihovnici  

• každé dítě musí být při pobytu na zahradě stále pod dohledem dospělé osoby 
(rodiče, odpovědná osoba) a nesmí být ponecháno o samotě, knihovna 
nezodpovídá za případná zranění nebo úrazy  

• v případě úrazu, zjištěných poškození a závad na zařízení zahrady je dohlížející 
dospělá osoba (rodiče, odpovědná osoba) povinna toto neprodleně oznámit 
provozovateli, za úmyslné poškození nese odpovědnost dohlížející dospělá osoba 
(rodiče, odpovědná osoba) 

• na zahradě je nutné dodržovat čistotu a pořádek, WC je k dispozici v knihovně 
• trávník není určen ke hraní míčových a jiných her 
• na zahradu nemají přístup osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných 

látek, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy, 
ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů a zaměstnanců KJM 

 
Na zahradě je zakázáno 
 

• kouřit 
• konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, nosit jídlo a pití ve skleněných 

nebo jiných rozbitných nádobách 
• manipulovat s otevřeným ohněm 
• odhazovat odpadky na zem 
• vodit psy, kočky a jiná zvířata 
• poškozovat a ničit zařízení 
• šlapat v záhonech, trhat květiny, ničit dřeviny 
• lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jinou činnost mimo zařízení                      

a prostory zahrady, které jsou k těmto činnostem vyhrazeny a určeny  
 

Pravidla pro užívání herního za řízení 
 
1. herní zařízení je určeno dětem od 3 do12 let 
2. dohlížející dospělá osoba (rodiče, odpovědná osoba) je povinna před použitím 

zkontrolovat stav herního prvku z hlediska možného úrazu, v případě zjištění, že je 
stavem herního prvku ohrožena bezpečnost, nesmí dohlížející dospělá osoba 
(rodiče, odpovědná osoba) připustit, aby jej dítě používalo 

3. herní zařízení neužívat, pokud je kluzké nebo namrzlé 



4. na herní zařízení je zakázáno: 
� nosit ostré předměty 
� nosit oblečení se šňůrkami 
� konzumovat jídlo a pití 
� používat skluzavku v protisměru 

5. skluz vystavený slunci může být rozpálený, dohlížející dospělá osoba (rodiče, 
odpovědná osoba) je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně 
vstup dítěti na ně zakázat 

6. po sklouznutí je nutné opustit dojezdový prostor 


