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1. Práva a povinnosti návštěvníků pracoviště Rozmarýnek 

Práva:  
- účastnit se nabízeného programu  
- využívat veškeré speciální vybavení po domluvě s pedagogy Lipky 
 

 Povinnosti: 
- veškeré prostory je třeba udržovat v pořádku a čistotě 
- v celém areálu není dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje a užívat jakékoliv drogy 
- je třeba třídit odpady – sběrné místo je v přízemí v chodbě u kuchyňky a v prvním patře v klubovně č. 1  
- šetřit vodou a energií  
- pedagogický doprovod odpovídá za děti a mládež v době, kdy neprobíhá žádný výukový program, popřípadě 

jiná dohodnutá aktivita 
- je třeba dodržovat níže uvedená pravidla pobytu  BOZP a PO 
- je třeba se v budově přezouvat do přezůvek (lze půjčit v šatně) nebo využít návleků 

 
 
2. Pravidla pobytu na Rozmarýnku 

 
Pracoviště Rozmarýnek je otevřeno ve všední dny od 8 hodin do ukončení schůzky posledního kroužku dle rozvrhu. Ve 
volných dnech je pracoviště otevřeno pouze v případě, že je zde realizována předem plánovaná akce.  
 V budově Rozmarýnku je třeba dodržovat určitá pravidla, a to nejen kvůli bezpečnosti a ochraně zdraví osob, ale i 
proto, aby nebylo zničeno vybavení interiéru.  

 
Konkrétně prosíme:   

- neběhejte po schodišti 
- v žádném případě neotvírejte terária, nekrmte zvířata a nemanipulujte s nimi. Je to možné jen po domluvě s 

pedagogem odpovědným za chov zvířat na Lipce. 
 

V oploceném areálu je třeba dodržovat: 
- pohyb pouze po cestách nebo po travní ploše k tomu určené 
- v zimním období chodit jen po udržovaných cestách 
- v okolí rybníčku mohou návštěvníci pobývat jen pod dohledem pracovníka Rozmarýnku 
- rozdělávat oheň jen v ohništi a pod dohledem pověřené dospělé osoby 
- nevytahovat králíky z králíkárny  
- do skleníku je vstup povolen pouze s pracovníkem Rozmarýnku 
- vstup do dílny (skladu) je návštěvníkům zakázán 
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3. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků Rozmarýnku 
 

3.1  Postup v případě požáru, živelné pohromy či jiné havárie 
 
- okamžitě uzavřít hlavní uzávěr plynu (v přízemí hned vlevo za dveřmi, za dvířky úklidové skříně), hlavní  

vypínač el. proudu (v přízemí hned vlevo za dveřmi, za dvířky úklidové skříně), v případě poruchy na 
vodovodním potrubí  uzavřít hlavní uzávěr vody (v přízemí hned vlevo za dveřmi, za dvířky úklidové skříně a 
v zahradě v šachtě za mraveništěm), podle potřeby použít hasicí přístroje (před úklidovou skříní v přízemí, 
v prvním patře pod dřezem v klubovně č. 2 a ve skladu),  

- v případě hrozícího nebezpečí okamžitě evakuovat všechny osoby nacházející se v budově na shromaždiště 
před budovu (únikové východy – východ v přízemí, východ na schodiště v prvním patře) 

- telefonicky přivolat hasiče, popř. záchrannou službu a policii (tísňové volání SOS 112, záchranná služba 155,     
hasiči 150, policie 158, plyn 1239, elektřina 800225577, voda 543212537, městská policie 156) 

- okamžitě osobně či telefonicky informovat vedoucího pobočky a údržbáře 
 
 

3.2  Postup v případě úrazu 
 
Při úrazu dítěte, pracovníka či návštěvníka je nutno: 
- poskytnout první pomoc (lékárnička je umístěna v přízemí v koupelně, přenosná lékárna na výuku v terénu je 

skladována také v koupelně), za průběžné doplňování lékáren odpovídá určený pracovník 
- zajistit odborné ošetření (přivoláním záchranné služby) 
- pořídit zápis do knihy úrazů uložené v kanceláři pedagogů 
- neprodleně vyrozumět o úrazu vedoucího pracoviště 

 
 

4. Podmínky zacházení s majetkem Lipky ze strany návštěvníků Lipky 
 

Návštěvníci jsou povinni dbát na co nejšetrnější využívání veškerého materiálu a zařízení, jakož i zachovávat veškerá 
ustanovení vnitřního řádu Lipky. 
 

Zvláště je třeba dodržovat: 
- po odchodu z místností je třeba zhasnout všechna světla a zavřít okna 
- je třeba udržovat pořádek ve všech prostorách Lipky 
- na záchodech je nutné zhasínat, splachovat, dotahovat kohoutky 
- zavírat všechny dveře 
 
 

5. Způsob evidence účastníků pro jednotlivé formy vzdělávání 
 
- zájmové kroužky: závazná přihláška, záznam o přítomnost v deníku 
- výukové programy: záznam o účastnících v přehledu vyučovaných výukových programů 
- vysokoškolská výuka: seznam studijní skupiny 
- semináře: prezenční listina 
- osvětové akce: bez evidence 
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