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PROVOZNÍ ŘÁD ATELIÉRU MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 
 

Základní ustanovení 
 

1. Prostory Ateliéru I muzejní pedagogiky jsou přístupné veřejnosti pouze v době konání akcí 
v tomto prostoru, mimo konané akce není vstup do ateliérů návštěvníkům povolen. Výjimku tvoří 
přilehlá chodba s interaktivními prvky pro děti, která je přístupná během stanovené návštěvní 
doby muzea jako součást prohlídkové trasy.  

2. Prostora Ateliéru II není běžně přístupná veřejnosti, výjimku povoluje provozní náměstek. Přesné 
podmínky využívání prostor jsou definovány smluvně. 

3. Výše vstupného je stanovena individuálně pro každou akci.  

4. Návštěvníci jsou povinni respektovat časový harmonogram konaných akcí. 

5. Muzejní pedagog nepřebírá odpovědnost za osoby mladší 15 let. Za jejich bezpečnost zodpovídá 
dospělý doprovod, který je nenechává bez dozoru.  

6. Dospělý doprovod uklízí po osobách mladších 15 let pracovní prostor a odpovídá za jimi 
způsobené škody (majetek, materiál, interaktivní prvky na chodbě pedagogiky).  

7. Poškozování či odcizení majetku muzea je trestné. Takový případ je řešen s návštěvníkem ihned 
buď protokolem o projednání škody či oznámením Policii ČR a postupem podle jejích následných 
pokynů.  

8. Organizované skupiny (školy, školky, oddíly, apod.) využívají prostory ateliérů a účastní se zde 
probíhajících programů vždy s pedagogickým dozorem. Pro pedagogický dozor platí stejná 
pravidla jako pro dospělý doprovod.  

9. Návštěvníci jsou povinni upozornit na vzniklé škody a možnosti nebezpečí úrazu.  

10.   V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající zaměstnanec první pomoc nebo přivolání 
lékařské pomoci. O úrazu se sepíše o protokolární záznam (do knihy úrazů).  Muzeum nenese 
odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu či Provozního řádu 
ateliéru muzejní pedagogiky. 

 
Specifikace jednotlivých prostor  

 
1. Ateliér I. 
 

o Ateliér I je prostorou, kde probíhají tematické akce a programy odd. muzejní 
pedagogiky. 

o Na vyzvání je každý návštěvník povinen předložit vstupenku na danou akci. 

o Návštěvníci jsou zde povinni dodržovat pravidla Návštěvního řádu muzea týkající se 
odkládání tašek /batohů a svršků v šatně.  

o Návštěvníci nesmí bez vyzvání vstupovat do kanceláře.  
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o V prostorách ateliéru I nesmí návštěvníci otevírat skříňky a manipulovat s 
elektrickými spotřebiči (šicí stroj, konvice, trouba, plotýnka aj.). Rovněž platí zákaz 
manipulace s okny a topením. 

o Dospělý doprovod odpovídá za ukázněnost osob mladších 15 let a za to, že nenarušují 
probíhající program. 

 
2. Chodba v úseku muzejní pedagogiky 
 

o V chodbě je povinnost zachovávat klid, čistotu a pořádek.  
 

o Dospělý doprovod má povinnost uklidit po osobách mladších 15 let pracovní prostor. 

 
 

Závěrečná ustanovení 
 

Tento provozní řád je součástí Návštěvního řádu muzea, je závazný pro všechny návštěvníky ateliérů 
muzejní pedagogiky a přilehlé chodby.  


