Centrum voľného času, A. Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Vypracovala: Mgr. Mária Králiková
riaditeľka

Schválil:
Dňa:
Platnosť od:

1.) Identifikačné údaje
Zriaďovateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca:Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta
Sídlo:
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:
00310182
Prevádzkovateľ:
Centrum voľného času
A. Kmeťa 530/8
957 01 Bánovce nad Bebravou
Druh zariadenia:

Centrum je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež do 26
rokov s celoročnou prevádzkou. Organizuje činnosť pre deti a mládež
prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti (záujmových krúžkov),
príležitostnej záujmovej činnosti (organizovaním tradičných podujatí,
predmetových súťaží a olympiád a prázdninovej činnosti). Školské
zariadenie sa nachádza v centre mesta, má samostatný dvor s trávnatým
povrchom a zeleňou. Budova je dvojpodlažná, postavená z pálenej
tehly, zastavaná plocha je 359 m2, nezastavaný pozemok má plochu
441 m2. Vykurovanie budovy je zabezpečené automatickým plynovým
kúrením. Dvor je uzatvorený oplotením. Priestorové usporiadanie
a funkčné členenie výchovno-vzdelávacieho zariadenia je nasledovná
plocha priestoru určeného pre záujmovú činnosť:
prízemie:
- ateliér Š plocha 25,3 m2, využíva sa príležitostne na výtvarnú činnosť
pri počte detí 12
- herňa 1 Š plocha 28,9 m2, využíva sa denne pri počte detí 14
- herňa 2 Š plocha 16,4 m2, využíva sa denne pri počte detí 8
- herňa 3 Š plocha 15,7 m2. využíva sa denne pri počte účastníkov 6
- autodráha Š plocha 69 m2, využívaná 2x týždenne,
počet
účastníkov 30
- 2 miestnosti WC
- 2 umývadlá s pitnou vodou
poschodie:
- počítačová miestnosť Š 22,6 m2, využíva sa denne, počet účastníkov
10
- počítačová miestnosť 2 Š 24,5 m2, denne, počet účastníkov 12
- herňa 4 Š 32,3 m2, využívaná denne, počet účastníkov 15
- tanečná sála Š 58,8 m2, využíva sa denne, počet účastníkov 20
- 2 miestnosti WC
- 2 umývadlá s pitnou vodou
V uvedených miestnostiach je výška stropu 3,3 m.
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2.) Organizácia prevádzky:
Zariadenie je otvorené v pracovných dňoch od 7.00 Š 19.00 hodiny.
Počas školských prázdnin je otvorené od 7.00 Š 16.00 hodiny.
Počas voľných dní je otvorené podľa potreby.
Režim dňa:

Pokyny pre
zamestnancov:

Členovia záujmových útvarov Centra navštevujú zariadenie podľa
rozvrhu hodín, účastníci ostatnej činnosti navštevujú zariadenie podľa
záujmu o trávenie voľného času. Všetci návštevníci pracujú pod
vedením pedagogických pracovníkov. Najvyšší počet účastníkov, ktorí
sa stretnú podľa rozvrhu hodín zodpovedá ploche priestoru určeného za
záujmovú a oddychovú činnosť. Je ich cca 100. Počas organizovania
prázdninovej činnosti sa detí zdržiavajú v školskom zariadení od 7.00
do 16.00 hodiny. Účastníci sú riadne prihlásení zákonným zástupcom
detí, v prihláške uvedie základné kontaktné údaje a čestné prehlásenie
o zdravotnom stave dieťaťa. Ranné preberanie detí zabezpečuje
pedagogický zamestnanec. Prijíma detí, u ktorých po vykonaní ranného
filtra neboli zistené známky akútneho ochorenia. Režim dňa je
organizovaní na dopoludňajšie zamestnanie a popoludňajšie
zamestnanie, v priestoroch je zabezpečené pravidelné vetranie, teplota
miestnosti sa sleduje na nástennom teplomery, všetky okná je možné
riadne otvárať a prípadne zatemňovať žalúzim. Deti sú vedené
k dodržiavaniu zásad osobnej hygieny. Pravidelne sa osobná hygiena
uskutočňuje pred jedlom, po pobyte vonku. V rámci denného režimu je
vyčlenený dostatočný čas na pobyt detí vonku. Za jeho dodržiavanie je
zodpovedný poverený pedagogický zamestnanec, ktorý zodpovedá aj za
bezpečnosť detí. Okrem pobytu vonku sa využívajú aj športové aktivity,
ktoré pomáhajú deťom utvárať návyk na pravidelné cvičenie. Po
cvičení v športovom odeve sa vykonáva osobná hygiena.
Ak sa u dieťaťa počas dňa prejavia príznaky akútneho ochorenia,
pedagogický zamestnanec je povinný izolovať ho od kolektívu,
zabezpečiť nad ním dohľad a informovať zákonného zástupcu dieťaťa.
V prípade úrazu je pedagogický zamestnanec povinný zabezpečiť
ošetrenie dieťaťa v nemocnici s poliklinikou a informovať zákonného
zástupcu dieťaťa. Všetci pedagogickí pracovníci zabezpečujú trvalý
dozor nad deťmi a mládežou podľa harmonogramu, ktorý je vyvesený
na viditeľnom mieste. Zamestnanec, ktorý vykonáva dozor je povinný
všetky zistené skutočnosti zapisovať do knihy pedagogického dozoru.

Sú vypracované v pracovnej náplní zamestnancov, s dôrazom na
dodržiavanie predpisov a opatrení, bez infekčnosť pracovného
prostredia, na povinnosť poskytnutia prvej pomoci v súlade so zákonom
o bezpečnosti a ochrane zdravia.
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Pokyny pre
návštevníkov:

Zabezpečenie
pitnej vody:

Všetci návštevníci školského zariadenia sú povinní zdržiavať sa len
v tých priestoroch, ktoré sú určené pre trávenie voľného času, sú
povinní dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia a rešpektovať pokyny
pedagogických zamestnancov.

Centrum voľného času je zásobované vodou z verejného vodovodu,
v dostatočnom množstve. Teplá voda sa pripravuje pomocou plynového
ohrevu a pre deti nie je dostupná, kontrola kvality vody sa
nezabezpečuje. Na prízemí sa nachádza zdroj pitnej vody v ateliéri,
v umyvárni. Na poschodí sa nachádza zdroj pitnej vody na chodbe.
Všetky uvedené zdroje sú dostupné návštevníkom. Počas organizovania
prázdninovej činnosti zabezpečujeme deťom pitný režim varením čaju.

Stravovanie:
prázdninovej činnosti zabezpečuje stravovanie detí v priestoroch
materskej školy. Pred podávaním stravy je zabezpečená riadna hygiena
rúk všetkých stravníkov.
Zabezpečenie
čistoty a údržby:

Frekvencia
upratovania:

Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich
prostriedkov, v koncentráciách odporúčaný výrobcami, ktoré sa
pripravujú v teplej vode. Pri upratovaní sa používajú klasické ručné
pomôcky, umývacie a čistiace nástroje, handry, ktoré sú rozlíšené podľa
spôsobu ich použitia. Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné
prostriedky sú uložené v klade čistiacich potrieb, mimo dosahu detí. Za
ich bezpečné uloženie zodpovedá upratovačka. Použité pomôcky sa po
použití dezinfikujú a sušia mimo dosahu detí.

Denne sa upratujú navlhko s použitím čistiacich prostriedkov všetky
podlahy školského zariadenia, vrátané schodíšť a zábradlí. Vysávajú sa
koberce, utierajú kryty na radiátoroch, kľučky dvier. S použitím
dezinfekčného prostriedku sa denne umývajú umyvárne, WC. Vynášajú
sa odpadky a odpadkové koše sa umývajú. Menia sa uteráky.
Týždenne sa umývajú obklady, olejové nátery, učebné pomôcky.
Mesačne Š čistia sa koberce, čalúnenia mokrou handrou.
Štvrťročne Š sa perú záclony, závesy a čistia sa žalúzie.
Polročne Š sa ošetruje a leští nábytok, umývajú sa okná a svietidlá. Na
dezinfekciu zariadení sa používajú chemické dezinfekčné látky na báze
chlóru, ich príprava a aplikácia sa používa podľa návodu výrobcu.
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Starostlivosť
o vonkajšie
priestory:

Zneškodňovanie
tuhého odpadu:

Celková plocha areálu je 800 m2, z toho zastavaná plocha je 359 m2.
Nezastavaná plocha je rozdelená na podbránie a trávnatú plochu
s vysadenou zeleňou. Za denné dodržiavanie čistoty a upratovanie
podbránia zodpovedá poverená prevádzková pracovníčka. Za kosenie
a údržbu trávnatej plochy so zeleňou zodpovedá prevádzkový
zamestnanec zariadenia, najmenej 1x mesačne.

Odpad z miestnosti školského zariadenia vynáša upratovačka do
odpadových nádob, ktoré sú umiestnené v areáli budovy. Po
vyprázdnení sa nádoby umývajú a dezinfikujú. V odpadových nádobách
sa používajú hygienické vrecká. Vyprázdňovanie vonkajších
odpadových nádob zabezpečuje firma TEDOS, s.r.o. Bánovce nad
Bebravou 1x týždenne.

3.) Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí, havárií vrátane
telefónnych čísel, tiesňových volaní a zoznamu najdôležitejších inštitúcií:
V prípade vzniku mimoriadnych udalostí je zodpovednou a kontaktnou
osobou riaditeľka CVČ Mgr. Mária Králiková.

Telefónne čísla
tiesňových volaní:

Rýchla zdravotnícka pomoc
155
Nemocnica s poliklinikou
762 4111
Hviezdoslavova 1
Bánovce nad Bebravou
Integrovaný záchranný systém
112
Linka záchrany života
0850 111313
Hasičská záchranná služba
150
Hasičský záchranný zbor
Na vŕštek 1047/2
Bánovce nad Bebravou
760 2222
Polícia – tiesňové volanie
158
Polícia – stála služba
760 1820
Mestská polícia – tiesňové volanie
159
Mestská polícia – stála služba
760 3333
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Západoslovenská vodárenská
spoločnosť
Trenčianska 1053
Bánovce nad Bebravou
Západoslovenská energetika
Slovenský plynárenský
priemysel
K priehrade 786/5
Bánovce nad Bebravou
Pohotovosť plynu
Služba
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva
Nemocničná č. 4
911 01 Trenčín
Zriaďovateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
957 01 Bánovce nad Bebravou

760 2106
0850 111555

760 5094
0850 111727
0850 111363

032/6509511

7629138
7602031

Uplatňovanie zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zmysle ustanovenia § 6
ods. 5 o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v záväznosti na § 7, odsek 1
písm.c) a h) zákona NR SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov.
V Centre voľného času sa rešpektuje zákaz fajčenia, pri vstupe do
budovy je umiestnený na viditeľnom mieste nápis zákazu fajčenia.
Zamestnanci sú kontrolovaní.

primátor mesta

Mgr. Mária Králiková
riaditeľka

