
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
DVŮR KUCHYŇKA 
 

 

 

I.  Základní ustanovení  

Dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, ČÁST PÁTÁ, HLAVA I, § 101, odst. (5)  

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovištích. 

 

Návštěvníci areálu DVŮR KUCHYŇKA  

Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč (dále jen škola) 

vstupem do areálu školy-hospodářského dvora souhlasí s tímto Návštěvním řádem  

a jsou povinni dodržovat následující pravidla: 

 

1. Návštěvní řád platí pro každého, kdo vstupuje do areálu školy - Dvůr Kuchyňka. 

2. Vstup a prohlídka v areálu je možná pouze při dodržování Návštěvní řádu a pokynů zaměstnanců školy. 

3. Pohybovat se pouze po vyznačených cestách a prostorách, a to výhradně pěšky, s výjimkou dětských kočárků a mechanických či elektrických invalidních 

vozíků.  

4. Návštěva osob mladších 18 ti let není povolena bez doprovodu osoby starší 18 ti let. Ta pak nese plnou zodpovědnost za dodržování Návštěvního řádu 

nezletilou osobou, za pohyb a bezpečnost nezletilé osoby v areálu. 

 

II. Návštěvníci jsou povinni 

1. Dodržovat pokyny zaměstnanců školy. 

2. Pohybovat se pouze ve vyhrazených prostorách. 

3. Dbát zvýšené pozornosti při pohybu v areálu Dvora Kuchyňka, v prostoru ustájení zvířat. 

4. Respektovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

5. V případě úrazu, zranění a jiné mimořádné události toto bezodkladně nahlásit zaměstnancům školy.  

6. Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, počínat si tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. 

7. Chovat se tak, aby nedocházelo k poškození oprávněných zájmů a majetku školy, udržovat pořádek, chránit    

     životní prostředí a nezapříčinit vznik požáru. 

 

III. Je zakázáno 

1. Kouřit v celém areálu a vstupovat do areálu v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek. 

2. Vstupovat do areálu školy se psy a jinými zvířaty (výjimkou jsou psi asistenční). 

3. Krmit zvířata, dotýkat se chovaných zvířat, rušit je hlukem nebo jiným nevhodným chováním. 

4. Vstupovat do ohrad ke zvířatům, přelézat ohrady, sedat na ohrady, dotýkat se elektrických ohradníků. 

5. Chodit mimo vyznačené trasy, nerespektovat bezpečnostní značení (např. zákaz vstupu nepovolaným osobám).  

6. Znečišťovat areál, trhat květiny, poškozovat zeleň.  

7. Vnášet předměty, které by mohly ohrozit život nebo zdraví návštěvníků, zaměstnanců nebo zvířat.  

(např. střelné zbraně, střelivo, pyrotechniku, psychotropní či toxické látky apod.)  

 

 

IV.  Závěrečná ustanovení  

1. Škola nezodpovídá za újmy na zdraví a škody způsobené nedodržením tohoto Návštěvního řádu a za škody na odcizených věcech návštěvníka. 

2. Škola si vyhrazuje právo odepřít vstup případně vykázat z areálu každou osobu, která nebude respektovat nebo nevyhoví požadavkům tohoto Návštěvního 

řádu, také v případě obtěžování nebo ohrožování zvířat a ostatních návštěvníků.  

3. Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník nebo zákonný zástupce nezletilého návštěvníka, podle obecně závazných 

právních předpisů.  

4. V případě vzniku mimořádné události musí návštěvníci respektovat pokyny zaměstnanců školy či příslušníků Integrovaného záchranného systému. 

5. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu školy instalován kamerový systém k zajištění bezpečnosti a ostrahy objektu. 

6. S Návštěvním řádem jsou návštěvníci seznámeni před vstupem do areálu školy. 

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2022.  

 

Provozovatel:  Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,   Tísňová linka:   112  
zemědělská a zdravotnická Třebíč     Policie:    158  
Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč     Hasiči:    150 
Tel: +420 568 610 101       Záchranná služba:   155  


