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verze 1.0 ze dne 8. 5. 2020   

 

 

Pravidla pro organizaci zájmové činnosti Lipky a vratky účastnických 
poplatků  

 

Vážení klienti, v návaznosti na mimořádná opatření a v souladu s hygienickými pokyny 
„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2019/2020“, ze dne 30. 4. 2020, jsme vydali tato pravidla, která jsou závazná pro 
organizaci činnosti kroužků, klubů a víkendovek Lipky (dále jen Pravidla). 

 

I. Pravidla pro účastníky vzdělávání: 
1. Vstup do budov Lipky je umožněn pouze účastníkům vzdělávání, nikoli doprovodu. 

Při čekání prosím dodržujte předepsané rozestupy. Kvůli ztížené identifikaci osob 
s rouškami mohou být doprovázející osoby vyzvány k legitimaci.  

2. Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Každý účastník 
bude mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky.  

3. Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 
nedodržování je důvodem k ukončení zájmové činnosti účastníka. 

4. Účastníci dodržují předepsané odstupy (alespoň 1,5 metru), pokud zaměstnanec 
Lipky, zodpovědný za průběh vzdělávání, nerozhodne jinak.  

5. Účastníci vzdělávání neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, 
použijí dezinfekci na ruce. Dezinfekční prostředky zajišťuje Lipka.  

6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení Lipka vstoupit.  

7. Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 
samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktováni pro okamžité vyzvednutí 
účastníka (zletilý účastník opustí Lipku v nejkratším možném čase za použití roušky 
a požadovaného odstupu). O podezření se informuje spádová hygienická stanice.  

8. Při první účasti v zájmovém vzdělávání Lipky (po obnovení provozu od dne 11. 5. 2020) 
předkládá účastník „prohlášení“. Prohlášení je také možné podepsat před vstupem do 
budovy Lipky. Prohlášení u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem. 
Součástí „prohlášení“ je písemné seznámení s vymezením rizikových skupin, 
stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta 
chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce účastníka tyto dokumenty nepodepíše, 
nemůže se účastník zájmového vzdělávání účastnit. 
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Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden níže uvedený 
bod (rizikový faktor): 

 
a) chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma 

bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,  
b) onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou 

farmakologickou léčbou, např. hypertenze,  
c) porucha imunitního systému, např.  

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b. při protinádorové léčbě, 
c. po transplantaci solidních orgánů anebo kostní dřeně, 

d) těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2), 
e) farmakologicky léčený diabetes mellitus,  
f) chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou 

podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza), 
g) onemocnění jater (primární nebo sekundární), 
h) věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, 

 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která žije s účastníkem 
vzdělávání ve společné domácnosti.  

 
Zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti účastníka na 
vzdělávacích aktivitách Lipky s tímto vědomím.  

 
 
II. Organizační a hygienická pravidla Lipky: 

1. Aktivity, u kterých je to možné, budou probíhat primárně ve venkovních prostorách.  
2. Přesuny skupin účastníků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor 

jsou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak 
jednotlivci, včetně zaměstnanců Lipky. 

3. Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci v dávkovači 
a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

4. Dezinfekční prostředky na ruce jsou připraveny ve vstupních prostorách, v učebnách, 
jsou k dispozici u pedagogických pracovníků.  

5. Prostory jsou větrány v době zájmového vzdělávání minimálně jednou za hodinu 
a vždy po dobu minimálně 5 minut.  

6. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je 
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla).  

7. Maximální počet účastníků vzdělávání ve skupině je 15.  
9. V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí 

pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. 
U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob, obsah a formy vzdělávání 
přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.  
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III. Vratky: 
1. V případě, že už nebudeme schopni některé naše kroužky/kluby do konce školního 

roku realizovat, nabídneme vám vratku ve výši cca 30 % vámi zaplaceného ročního 
poplatku.  

2. Vratku ve výši cca 30 % vámi zaplaceného ročního poplatku vám nabídneme 
i v případě, že se rozhodnete obnovenou činnost kroužku/klubu (většinou od 11. 5. 
2020) již nenavštěvovat.  

3. Uhrazené platby nebo zálohy za akce víkendovek vám u zrušených akcí vrátíme v plné 
výši. Pokud se akce bude konat v náhradním termínu, zaplacený poplatek se na tuto 
akci převádí. Pokud se akce v novém termínu nemůžete účastnit, obdržíte vratku vámi 
zaplacené částky v plné výši.  

4. Většina kroužků/klubů ukončí svou činnost v týdnu do 26. 6. 2020. Celkem jsme se 
na začátku školního roku zavázali k 30 schůzkám kroužku/klubu.  

5. Řada kroužků pro vás bude organizovat v červnu víkendovou akci jako bonus 
za neproběhlé schůzky. 

6. Vratky plateb za kroužky/kluby budeme provádět na konci června na základě 
elektronického nebo písemného dotazníku. V dotazníku zvolíte, jakou výši vratky 
požadujete vrátit nebo zda vratku nepožadujete. Peníze vám budou zaslány na účet, 
ze kterého byl poplatek uhrazen.  

7. Pro další případy neřešené těmito Pravidly kontaktujte svého vedoucího 
kroužku/klubu nebo vedoucího příslušného pracoviště Lipky. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Pravidla změníme, pokud se změní závazné podmínky pro vzdělávání, stanovené 
státními orgány.  

2. O změnách Vás budeme informovat na našich akcích a prostřednictvím našich 
webových stránek. 

3. Tato Pravidla jsou platná od okamžiku zveřejnění. 

 

Dne 8. 5. 2020 

Mgr. Hana Korvasová, ředitelka 

 


