
 

PRAVIDLA PROVOZU SVČ SÍŤ (COVID-19) 
V souladu s Usnesením vlády č. 490 a 491 ze dne 30. 4. 2020 a metodikou MŠMT Ochrana zdraví a provoz 

SVČ v období do konce školního roku 2019/20 je nutno dodržovat tato pravidla: 

Příchod do SVČ Síť 
 Do budov, kde SVČ Síť poskytuje zájmové vzdělávání, mohou vstupovat pouze účastníci 

zájmového vzdělávání, nikoli rodiče a jiný doprovod. Všichni příchozí a účastníci zájmového 

vzdělávání musí dodržovat pokyny vedoucích kroužků a zaměstnanců SVČ Síť.  

 Do budovy SVČ Síť mohou účastníci zájmového vzdělávání vstoupit pouze se zakrytými ústy a 

nosem. Stejně tak se budou pohybovat se zakrytými ústy a nosem při pohybu ve všech společných 

prostorách.  

 Po příchodu si každý účastník zájmového vzdělávání musí řádně umýt a vydezinfikovat ruce.  

 Při první účasti na zájmovém vzdělávání musí každý účastník odevzdat čestné prohlášení. Ke 

stažení zde: http://www.svcsit.cz/dokumenty/zajmove-krouzky/.  

Čestné prohlášení je podmínkou účasti  na zájmovém vzdělávání.  

V učebně SVČ Síť 
 Použití roušky upřesní vedoucí zájmového vzdělávání. V průběhu vzdělávání není nutné mít 

roušky.  

 Každý účastník zájmového vzdělávání musí s sebou mít sáček na uložení roušky. 

 V učebně budou dodrženy bezpečné rozestupy min. 1,5 m, počet účastníků max. 15. 

 Pokud situace dovolí, budeme využívat venkovní prostory. 

 V prostorách SVČ Síť bude kladen zvýšený důraz na pravidelné čištění všech místností, desinfekci 

povrchů a pravidelné větrání. 

 Toalety jsou vybaveny dávkovači s tekutým mýdlem, desinfekcí a papírovými jednorázovými 

ručníky. 

 Zvažte prosím účast v zájmovém vzdělávání, pokud vy nebo děti patříte k osobám s rizikovými 

faktory:  

- Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

- Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

- Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze.  

- Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 

protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

- Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

- Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

- Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  

- Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

Při podezření na možné příznaky COVID - 19 
 Účastníci nebo jejich zákonní zástupci musí neprodleně informovat vedoucí zájmového útvaru 

nebo vedení SVČ Síť v případě, že se u účastníka zájmového vzdělávání projeví příznaky COVID-

19. 

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE PRAVIDLA, KTERÁ CHRÁNÍ NÁS VŠECHNY! 

http://www.svcsit.cz/dokumenty/zajmove-krouzky/

