
Manuál pro zájmové vzdělávání v SVČ Ledeč 

od 12. května 2020 

 
Pohyb účastníků v SVČ Ledeč a pronajatých prostorách se řídí těmito principy 
 

 Vstup do budovy a pronajatých prostor je umožněn pouze účastníkům kroužků, 
nikoliv doprovodu (rodiče musí čekat mimo budovu SVČ) 

 Před první schůzkou všichni odevzdají vedoucímu čestné prohlášení (viz www 
stránky) 

 Účastníci se schází před budovou SVČ nebo pronajatých prostor, kde si je 
v určený čas přebere vedoucí kroužku nebo školní asistentka 

 Všichni účastníci musí mít zakrytá ústa a nos (roušky) 

 Při vstupu do budovy všichni použijí dezinfekční prostředek na ruce, který je 
umístěn ihned u vstupu 

 Celá skupina přejde do své učebny, zbytečně se nepohybují ve společném 
prostoru 

 Maximální počet účastníků je 15 ve skupině + vedoucí 

 Roušky v místnosti – pokud všichni udržují rozestupy (minimálně 1,5 m), nemusí 
mít roušky, pokud tato vzdálenost nemůže být z podstaty činnosti dodržena, 
musí mít všichni nasazené roušky 

 Všichni účastníci musí mít s sebou sáček na použitou roušku, případně roušku 
náhradní 

 Při sejmutí roušky z obličeje, musí být uložena v sáčku, nesmí být odkládána 
v místnosti 

 Účastníci se nesmí pohybovat sami po budově SVČ 

 Z kroužku odchází opět všichni společně – vedoucí je odvede před budovu a 
předá rodičům 

 
Hygienická opatření v budově SVČ 
 

 U vstupu do budovy je připravená dezinfekce na hygienu rukou (v pronajatých 
prostorách u vedoucího) 

 Na toaletách je antibakteriální mýdlo, papírové ručníky a v každé učebně 
dezinfekce na ruce (v pronajatých prostorách u vedoucího) 

 Každý zaměstnanec je vybaven ochrannými pomůckami 

 Budova a pronajaté prostory se každodenně uklízí – je zvýšená frekvence 
dezinfekce ploch (zejména místa dotyku rukou), zvýšená pozornost je věnována 
dezinfekci klik, baterií, WC, klávesnic atd.  

 Denně se větrá – minimálně 5 minut za hodinu 
 
Pravidla pro vedoucí kroužků  
 

 Každý vedoucí kroužku zodpovídá za dodržování principů ochrany zdraví 

 Po ukončení kroužku vedoucí odvede účastníky před budovu SVČ nebo 
pronajatý prostor a zajistí ochranu místnosti pro další aktivity: vyvětrá 
(minimálně 5 minut), dezinfekčním roztokem postříká místa, kde dochází 
k dotyku (stoly, vypínač, klika, umyvadlo…) 

 Zodpovídá, že je místnost čistá a vydezinfikovaná pro další aktivity 

 Jakékoliv podezření na příznaky Covid-19 u účastníků neprodleně nahlásí 
řediteli SVČ Ledeč, který zajistí další postup  


