
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD v době mimořádných opatření 
 

Upravili jsme provozní řád, abychom mohli centrum otevřít a přitom zajistili podmínky mimořádných 

opatření vlády a bezpečnost pro vás i pro nás. Provozní řád níže, je platný od 11. 5. 2020 do vydání nového 

Provozního řádu. 

Provozní doba: 
po 7:30 – 13:00, 14:30 – 19:15 
út  7:30 – 13:00, 14:30 – 18:00 
st  7:30 – 13:00, 15:45 – 18:15 
čt  7:30 – 13:00, 14:30 – 18:00 
pá 7:30 – 13:00 

Úřední hodiny  

 úřední hodiny v kanceláři centra jsou zrušené, prosíme o komunikaci prostřednictvím e-mailu 
rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz, telefonu 774 855 134. 

 

Účastníci jsou povinni dodržovat níže stanovená pravidla, nedodržování pravidel i po 
upozornění, je důvodem k nevpuštění do centra. 

Vstup do budovy, pohyb v budově 
 Vstup do budovy centra je umožněn pouze účastníkům (u aktivit pro rodiče s dětmi jsou účastníky děti i 

rodiče, u aktivit jen pro děti jsou účastníky jen děti), a to bez zdravotních potíží (virózy, nachlazení apod.). 

 Při prvním příchodu dostanete k podpisu „Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění“. Pokud by se na prohlášení cokoliv změnilo, jste povinni nás informovat. Prohlášení budou 
umístěna před vchody, abyste je mohli vypsat před předáním dítěte lektorovi. 

 Všichni účastníci i zaměstnanci mají ve společných prostorách zakrytý nos i ústa, s výjimkou těch osob, pro 
které platí výjimka z mimořádného opatření vydaného MZ dne 4. 5. 2020 (děti do 7 let v MŠ, dětské skupině, 
osoby se ZP, …).  

 Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky, kdyby si ji potřeboval odložit.  

 Při příchodu do místnosti, kde probíhá aktivita, musí každý účastník použít dezinfekci na ruce. 

 Lektor si bude vyzvedávat účastníky kroužků v níže určených místech, vyjma cvičení rodičů s dětmi, kteří 
budou chodit samostatně do 1. patra (místa budou viditelně označená se soupisem kroužků).  

 Lektor odpovídá za děti pouze v době aktivity, kde nejsou přítomni rodiče.  

 Šatna pro účastníky aktivit a místo předávání dětí z aktivit, které se budou konat v tělocvičně a učebně v 1. 
patře bude stávající šatna v přízemí (se zamykacími skříňkami).  

 Šatna pro účastníky aktivit a místo předávání dětí z aktivit, které se budou konat ve výtvarné dílně, bude 
miniškolková šatna – 3. balkonové dveře na terase budovy, výjimky budou vyznačeny na vchodových 
dveřích. 

 Šatna pro účastníky aktivit a místo předávání dětí z aktivit, které se budou konat v herně, bude nově vzniklá 
provizorní šatna – 1. balkonové dveře na terase budovy (při pohledu na budovu zleva).  Výjimky budou 
vyznačeny na vchodových dveřích. 

Pokud se rodič účastní kroužku s dítětem, odpovídá za své dítě v průběhu celé aktivity.  

Prosíme o donesení vlastní pokrývky na cvičební podložky (ručník, plena, deka…), abyste si zvýšili bezpečí 
(myšleno jen pro aktivity, kde se na podložkách cvičí).  
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Děti je nyní potřeba vodit na kroužek jen cca 5 min. před začátkem (dříve nebude umožněn vstup z provozních 
důvodů – odchod předcházející skupiny), děti je třeba vyzvedávat včas (přesný konec aktivity) a mít je pod 
dohledem. Kvůli mimořádným opatřením není možné zůstávat v prostorách centra ani na jeho zahradě, a to před 
ani po skončení aktivity. 

Pokud rodiče chtějí, aby dítě odcházelo po aktivitě domů samo, je třeba mít podepsaný souhlas se samostatným 
odchodem dítěte a převzetí odpovědnosti za něj po skončení aktivity.  

"Obývák" nebude možné v současné době využít pro odpočinek, krmení dětí ani k čekání na děti, které jsou 
samostatně na aktivitě. 

 
Toalety budou nyní rozdělené podle místa, kde aktivita probíhá (tělocvična – bezbariérové WC, herna – zadní 2 
WC, výtvarná dílna – WC rané péče), abychom minimalizovali kontakty mezi skupinami účastníků. V každém 
prostoru s WC budou k dispozici nočníky pro nejmenší. Lektorky vám poradí, jakou toaletu je možné využít. 
Prosíme rodiče o vyhazování použitých jednorázových plen pouze do speciálních košů na pleny (při správném 
používání zabraňují úniku zápachu), které jsou umístěny v šatně v 1. patře, v umývárně u bezbariérového WC a 
v umývárně na zadních WC. 
 

Co zajistí centrum: 
 Oddělené šatny viz. výše u přebírání dětí. 

 Desinfekci na ruce při přebírání dětí od rodičů. 

 Maximální počet 15 účastníků v jedné skupině – určeno mimořádným opatřením pro volnočasové aktivity. 

 Je zvýšena frekvence desinfekce ploch, pomůcek (po každém kroužku) a míst, kterých se často dotýká (kliky 
dveří, vodovodní baterie, WC, nočníky,…). 

 Zakoupili jsme čističky vzduchu určené pro alergiky (vysoká účinnost pohlcení virů, pylů, bakterií), které 
budou průběžně používány, větrání místností je pro nás samozřejmostí. 
 

Náhrada za neproběhlé lekce 
Za aktivity, které se nemohly kvůli mimořádným opatřením vlády uskutečnit, proběhnou náhrady níže uvedeným 
způsobem.  
Během dne 6. 5. 2020 vám v náhradovém systému naběhnou kredity, které je možné okamžitě využít. Kredity jsou 
součtem: 

 lekcí, které jste si sami omluvili v období od 3. 2. 2020 do 13. 3. 2020,  

 k tomu jsou připočteny kredity za neproběhlé lekce z důvodu uzavření centra, tedy od 16. 3. 2020 

do 7. 5. 2020  

 a zároveň kredity za budoucí lekce v období po znovuotevření centra, tedy od 11. 5. do 30. 6. 2020.  

Od 11. 5. 2020 je potřeba přihlásit se na každou lekci, na kterou budete chtít přijít. Přihlašování bude probíhat 

v náhradovém systému Auksys formou Náhrady na danou lekci. Je tedy nutné přihlášení na lekci i toho kroužku, na 

který jste byli zapsáni. Pokud se rozhodnete na kroužek nejít, není potřeba lekci omlouvat. Opačný systém, než jste 

zvyklí, je zaveden s ohledem na potřebu dodržení kapacity zájmové aktivity dané nařízením Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Kredity můžete využít následujícím způsobem: 

1) Prosíme o okamžitou rezervaci všech lekcí „vašeho“ kroužku, na které budete chtít přijít, a to v náhradovém 

systému Auksys formou Náhrady.  

2) Lekce ostatních kroužků (náhrady za neproběhlé lekce) je možné rezervovat 3 dny před konáním lekce 

vybraného kroužku.  

Děti a rodiče, kteří mají zaplacený kurz Cvičení rodičů s dětmi, si mohou lekce nahradit pouze v jiných termínech 

aktivity Cvičení rodičů s dětmi. 

Děti a rodiče, kteří mají zaplacenou aktivitu Veselá školička, si ji nahrazují v jiných termínech Veselé školičky. 

Děti přihlášené na odpolední kroužky mohou nahrazovat i v ostatních odpoledních kroužcích. 

V Náhradovém systému přehledně uvidíte, jaké lekce jsou volné a otevřeny pro náhrady. 

Centrum si vyhrazuje právo změny obsazenosti lekcí. 

 



Chápeme, že může být náročné vybrat všechny kredity do konce školního roku, proto nabízíme možnost převedení 

maximálně 4 kreditů do dalšího pololetí nad rámec kurzovného. Formulář pro převod kreditů bude k dispozici od 

1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 na webu www.rcvlnka-plzen.cz  

Ostatní body z běžného provozního řádu s drobnými úpravami: 
 Ukázkovou hodinu není možné do 30. 6. 2020 využít, kvůli omezené kapacitě účastníků na kroužku nebude 

možné realizovat ani týden otevřených dveří. 

 Zápisy do zájmových kroužků probíhají 2x ročně ve stanovených termínech (leden a červen-září). Do aktivit 
je možné se přihlásit i v průběhu roku. Pro zápis do kroužku je třeba vyplnit on-line přihlášku, pokud to není 
z vaší strany možné, prosíme o komunikaci e-mailem, či telefonicky. 

 Platba kurzovného probíhá převodem na účet po potvrzení přihlášky zaměstnancem RC Vlnka/MOTÝL. 
Pokud se klient přihlásí 3 a více lekcí po začátku pololetí, platí jen částku za počet lekcí, které bude 
absolvovat do konce kurzu. 

 Přístupové údaje do elektronického náhradového systému Auksys obdrží klient e-mailem po přihlášení do 
kroužku. Registraci klienta do náhradového systému provádí zaměstnanci RC Vlnka/MOTÝL. 

 Na zájmové aktivity je potřeba chodit včas, aby nebyly narušovány jednotlivé programy v kroužcích. Do 
aktivit RC Vlnka/MOTÝL integrujeme děti se zdravotním postižením (ZP), které mohou mít po domluvě k 
dispozici asistenta – praktikanta odborných škol nebo dobrovolníka z dobrovolnických organizací. 
Koordinátorkou asistentů je Markéta Berešová. Bližší informace získáte na telefonu 724 822 985. 

 Kočárky se zamykají v průchodu, klíč visí vedle šatních skříněk na zárubni dveří.  

 V šatně se k úschově bot a oblečení využívají uzamykatelné skříňky. Nyní jen u aktivit, které budou probíhat 
v tělocvičně a učebně v 1. patře. Klíček od šatny si klienti nechávají u sebe po dobu trvání aktivity a při 
odchodu ho nechávají v zámku skříňky. Případné ztráty klíčů je třeba nahlásit v kanceláři RC Vlnka/MOTÝL. 
Své věci je třeba mít stále v dohledu, za ztrátu RC Vlnka/MOTÝL neodpovídá. 

 
 
Změny provozního řádu jsou možné a budou aplikovány dle aktuální situace. 
Prosíme o hlášení všech závad, znečištění a připomínek svému lektorovi nebo na telefon 774 855 134 nebo e-mail 
rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz. 
 

 

 

 

 

7. 5. 2020        Markéta Berešová 

         předsedkyně Rodinného centra Vlnka, z.ú.   

 

         Hana Breníková 

         Ředitelka MOTÝL, z.ú. 

          

http://www.rcvlnka-plzen.cz/
mailto:rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz

