Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace
U Školky 1409, 686 03 Staré Město
Příloha Organizačního řádu SVČ č. 8 :

ŘÁD SVČ
1. Každý příchozí na SVČ Klubko ve Starém Městě je povinen ohlásit se pracovníku SVČ.
2. Členové kroužků čekají na vedoucího do jeho příchodu v šatně, kde si je vyzvedne a
odvede do klubovny. Po skončení schůzky je odvede zpět do šatny, počká, až si
vezmou své věci a odejdou.
3. Členové kroužku mohou opustit klubovnu určenou pro jejich zájmovou činnost jen se
souhlasem vedoucího.
4. Do prostor SVČ je povolen vstup jen v přezůvkách.
5. Dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, přístroji a nástroji a
otevřeným ohněm bez dozoru vedoucího.
6. Členové kroužků chodí na schůzky řádně a včas, ne však dříve než 15 minut před
zahájením kroužku. Pokud se nemohou schůzky zúčastnit, řádně se omluví vedoucími
nebo pracovníku SVČ na telefonu 572 541 103, 725 502 297.
7. Každé - i sebemenší zranění - je člen kroužku povinen okamžitě ohlásit svému
vedoucímu. Ten poskytne první pomoc a zavolá pracovníka SVČ, konajícího dozor,
který zranění ošetří a zapíše do evidence úrazů. Při větším zranění organizuje
lékařskou pomoc.
8. Všichni pracovníci - interní i externí - jsou povinni dodržovat směrnice o bezpečnosti
práce, požární ochraně a hygienická pravidla. Se všemi těmito předpisy jsou řádně a
prokazatelně seznámeni.
9. Řád SVČ je pro členy i vedoucí kroužků, pracovníky a návštěvníky SVČ závazný a jsou
povinni jej dodržovat.
SVČ Klubko Staré Město je v provozu denně obvykle od 8.00 do 18.00 hod.
Upřesnění provozní doby na jednotlivé dny je začátkem října umístěno ve vývěsce
na budově SVČ a je platné do poloviny června následujícího roku.
Každý den má pedagogický dozor v budově jeden z interních pracovníků SVČ.
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