
                    

  

PŘÍLOHA B Provozního řádu Plaveckého centra RADKA R 008/2018                                  25.5.2018 

PLAVECKÝ KURZ PRO RODIČE S DĚTMI OD 0.5 ROKU 

 

I. Obsah  

I. a) Cíle a cílové skupiny aktivity PCR 

Cílovou skupinou jsou rodiče a děti od 0,5 roku do 3 let 

V tomto věkovém období se malí plaváčci adaptují na vodní prostředí a zkoušejí, za pomocí říkanek a 

písniček, plavat na zádíčkách, bříšku, potápět se, plavat pod vodou s rodičem, jezdit po bříšku ze 

skluzavky, skákat do vody, splývat na zádech i na bříšku. 

Tato aktivita navazuje na plavání rodičů s dětmi ve vanách od 3 měsíců.  

 

I. b) Místo a doba poskytování služby 

Místo poskytování služby zahrnuje: 

Provozovnu RADKA v ulici Kpt. Jaroše 630 v Kadani: PCR - suterén objektu 

Návštěvní hodiny aktivity PCR: všední dny 9,00 – 17,00 hodin. 

 

I. c) Pravidla účastníků aktivit PCR  

1. Před zahájením kurzů jsou klienti seznámeni s průběhem, metodikou a organizací kurzů, 

s hygienickými a bezpečnostními zásadami a vlastním provozním řádem PCR. 

2. Kurzů se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené, ve věku od 6 měsíců do 3 let. 

Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník kurzu vyplněním registračního 

formuláře na www.radka.kadan.cz. Děti do 1 roku potřebují souhlasné stanovisko 

ošetřujícího dětského lékaře na písemné přihlášce nebo na výměnném listě. 

3. Celé kurzovné je nutno doplatit nejpozději před započetím 1. lekce v kurzu. 

4. Vstup do PCR je branou zadním vchodem ze dvora. Rodič po zazvonění na zvonek bude 

vpuštěn pracovnicí do budovy. 

5. Ve vstupní chodbě se přezuje nebo použije návleky a ponechá zde kočárek. 

6. V šatně se i s dítětem převlékne do plavek a osobní věci si uloží do skříňky. Za odložené věci v 

nezajištěných prostorách neručíme. K převlečení dítěte využijte podložky naproti skříňkám. 

Plavky musí být přiléhavé. 

7. Vpravo v chodbě k bazénu je k dispozici WC. Po každém použití WC je klient povinen zopakovat 

mytí pod sprchou bez plavek. 

8. Po příchodu do místnosti sprch se vysprchuje i s dítětem. Každý návštěvník bazénu je povinen se 

důkladně umýt mýdlem bez plavek (mýdlo se usazuje v plavkách a výrazně znečišťuje vodu 

v bazénu, omytí v plavkách není důkladné a dostatečné). Plavky propláchněte v roztoku 

antibakteriálního mýdla, který je umístěn ve sprchách. Rodiče vstupují do bazénu pouze odlíčení. 

Prostor k nalíčení po plavání se zrcadly a policemi je v chodbě u šaten. 

9. Hlavní sprchy jsou určeny ženám, pro muže je určena oddělená místnost sprchy. 

http://www.radka.kadan.cz/


                    

  

10. Do prostoru sprch, chodby k bazénu, místnosti před bazénem - čekárny bazénu a bazénu je 

zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo. 

11. Po vysprchování přejde do místnosti před bazénem - čekárny bazénu, kde vyčká na pokyn 

lektorky. Bez svolení lektorky je vstup do bazénu zakázán. Zde jsou umístěny také nočníky, které 

je nutno po každém použití vypláchnout. 

12. Děti se nesmí pohybovat v prostorách samostatně, nenechávejte je bez dozoru, pohybujte se 

pomalu, dávejte pozor na kluzké podlahy a hrany. 

13. Rodiče zodpovídají za to, že oni i děti jsou zdravé. 

14. Do bazénu je zakázán vstup osobám s akutním nebo infekčním onemocněním či závažnými 

poruchami vnitřních orgánů, po požití alkoholu a narkotik a osobám zahmyzeným. Pokud by 

rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je lektor 

oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady. 

15. Dítě plave v látkových plavkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou, které byly propláchnuty v 

antibakteriálním roztoku nebo v jednorázových plenách do vody. Při případném hrubém 

znečištění vody dítětem je lekce ukončena a po odstranění nečistoty a následné desinfekci může 

opět pokračovat další lekce. 

16. Rodič vstupuje do bazénu po schůdkách tak, že dítě předá lektorce, která je po nezbytně nutnou 

dobu pohlídá. Stejný postup platí při vystupování z bazénu. 

17. Po ukončení lekce, vysprchování a převlečení rodič s dítětem přechází do herny. S sebou si nese 

všechny své věci. Svršky a boty si odloží v druhé šatně u nouzového východu z objektu. Klíčky 

od šatní skříňky zůstávají v zámku skříňky.  

18. V herně je dostatečný prostor na aklimatizaci a nakrmení dítěte – nakojení nebo ohřátí nápoje či 

stravy. K dispozici je možnost využití mikrovlnné trouby nebo příborů a nádobí pro děti. Pokud 

potřebuje použít varnou konvici, požádá obsluhu baru. Objednat si může také nabízené nápoje 

nebo jiné zboží dle nabídky. 

19. Odchází opět zadním vchodem. 

20. Pokud se na lekci přijde podívat návštěva, je jí vyhrazen výhled z místnosti herny. Do bazénu je 

vstup cizím osobám povolen výhradně po předchozí domluvě s lektorkou. Tato osoba musí být 

převlečena do lehkého oblečení a obuta do protiskluzné obuvi. 

21. Ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky PCR, jejichž kvalita vyhovuje aktuální vyhlášce  

o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let. Hračky jsou bez jakýchkoliv 

otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. 

22. Veškeré pomůcky, podložky a hračky jsou ukládány ve větraném skladu pomůcek, který sousedí 

s čekárnou bazénu. K dezinfekci jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a 

koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště. Při dezinfekci je dodržována 

expoziční doba dezinf. prostředku dle návodu a koncentrace (dle bezpečnostních listů), dezinf. 

prostředky se musí měnit 1x za 6 měsíců. 

23. V den konání lekce jsou prostory PCR pečlivě dezinfikovány a omyty čistou vodou. Ostatní 

prostory, kde se pohybují děti a rodiče jsou několikrát denně důkladně čištěny  

a dezinfikovány. Za tyto činnosti zodpovídá provozovatel RADKA z.s..  



                    

  

24. Rodiče ručí za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv 

zařízení RADKA, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, 

povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu. 

25. V celé provozovně RADKA je přísný zákaz kouření. 

26. V případě závažného nedodržování hygienických zásad a bezpečnostních opatření si RADKA 

vyhrazuje právo okamžitého vyloučení dítěte z kurzu bez nároku rodičů na vrácení kurzovného!!  

27. Náhrady, omluvy se řídí následujícími pravidly.  

Za omluvenou lekci se pokládá lekce předem řádně omluvená do 8:00 hodin (formou SMS). 

Omluvené lekce v rozsahu víc jak 50% lekcí kurzu, převádíme do dalšího kurzu jen v případě 

nemoci (nutné potvrzení lékaře). 

Omluvené lekce v rozsahu nižším jak 50% lekcí kurzu je nutné si vybírat formou náhradních 

lekcí. Nejdéle však v následujícím kurzu. 

Neomluvené lekce nenahrazujeme. 

Kurzovné nevracíme. 

 

 

I. d) Pravidla pro vedoucí aktivit PCR 

Pravidla se řídí ustanovením uvedených v provozním řádu PCR R 008/2018. 

 

II. Návštěvní řád  

Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o dodržování základních předpisů, hygienických 

zásad a bezpečnostních pravidel, které jsou předpokladem vysoké kvality poskytovaných 

služeb. Snažíme se, abychom nekladli na naše klienty přehnané požadavky, ale pracujeme 

s malými dětmi, proto je jejich dodržování naprosto nezbytné. Předem děkujeme za Vaši 

pomoc.  

Natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely a se souhlasem instruktorky  a ost. rodičů.  

 

Evidence osobních údajů členů je pouze pro vnitřní potřeby organizace RADKA z.s., a je  

v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 

dubna 2016. Více informací naleznete na www.radka.kadan.cz. 

 

Provozní řád je vypracován podle aktuální legislativy, pro hygienické požadavky na koupaliště atd. 

 

 

 

Tuto přílohu 

- zpracoval: Jana Špičková 

- připomínkoval: Hana Dvořáková 

                                                                          


