Dobrý den.
Od 18.5.2020 se postupně obnovuje činnost sportovních zájmových útvarů na SVČ ATLAS a BIOS
Přerov. S tím se pojí určité omezení a povinnosti, které musí provozovatel zařízení a účastník
zájmově-vzdělávací činnosti splnit. Tyto informace jsou konkrétně pro oddělení tělovýchovy.
1. Je bezpodmínečně nutné, aby zákonný zástupce dítěte nebo zletilý účastník aktivity vyplnil a
odevzdal na SVČ Dodatek k závazné přihlášce a Dotazník zdravotní dokumentace. Tento
dotazník je možné si stáhnout na www.svcatlas-bios.cz a na SVČ doručit e-mailem nebo
osobně do poštovní schránky do 15.5.2020. Pokud dítě nebo zletilý účastník na první schůzce
tyto dokumenty nebudou mít odevzdány, nemohou se aktivit SVČ účastnit a ani nebudou
vpuštěni do zařízení.
2. V tělocvičnách a na budově SVČ se musí dodržovat jistá pravidla. Do ZÚ by účastníci aktivit
měli přicházet již oblečeni do sportovního oblečení, protože není možné využívat šatny
k převlékání. Před tělocvičnou je možné se pouze přezout do sálové obuvi nebo do ponožek
(nesmí se cvičit naboso). Věci jako batoh nebo pytlík na použité roušky si cvičenci vezmou do
tělocvičny. Aktivity probíhají v rouškách, které si účastníci přinesou své (bez roušky nebude
účastník vpuštěn do tělocvičny). Před vstupem do tělocvičny si povinně každý ošetří ruce
dezinfekcí, která bude k dispozici. Při odchodu platí stejné opatření. Pokud by více účastníků
využívalo stejnou cvičební pomůcku, je nutné ji mezi cvičením ošetřit dezinfekcí. Pokud je to
možné, dodržujte při cvičení 2 metry rozestup.
3. Úprava tréninkové doby. Účastníci vstupují do prostor, kde probíhá aktivita až na pokyn
trenéra nebo lektora. Účast rodičů nebo jiného doprovodu účastníků se do prostor realizace
aktivit zakazuje. Při navazujících hodinách po sobě, trenér odvede jednu skupinu ven mimo
areál a přivede další skupinu. Účast jiných osob mimo konkrétních členů daného oddílu se ve
stejném čase a prostoru zakazuje. Hodina je ukončena 10-minut před koncem běžného času
a další skupina nastupuje cca 10-minut po běžném začátku hodiny. Je to z důvodů střídání
skupin, které se v tělocvičně nesmí potkávat. Pro tělocvičnu Bří Hovůrkových a na ZŠ Trávník
platí, že tělocvična se otevírá v každou celou hodinu.
4. Je možné, že při běžném provozu se zjistí okolnosti, které budou vyžadovat určitou úpravu
těchto pokynů. O tom vás bude informovat váš trenér na tréninku.
5. Pokud máte otázky a potřebujete další info, obraťte se na SVČ – Gregovský 606 042 544 nebo
své trenéry
6. Příklad provozu na ZŠ Trávník:
- 15.45 vstup první skupiny (děti začátečníci) trenérem do prostor školy, přezutí a
v ponožkách chystání tatami
- 16.50-17.00 ukončení tréninku první skupiny, odvedení ven z tělocvičny, přivedení druhé
skupiny (děti pokročilí) trenérem do tělocvičny, stejný postup jako první skupina
- 17.50-18.00 ukončení činnosti druhé skupiny a přivedení trenérem třetí skupiny (mládež
a dospělí začátečníci) do tělocvičny
- 18.50-19.50 ukončení třetí skupiny a přivedení čtvrté skupiny (mládež a dospělí
pokročilí). 19.50 úklid tělocvičny a odvedení poslední skupiny z tělocvičny
- v mezidobí bude tělocvična uzavřena a není možné se do ní dostat, dodržujte prosím tyto
rozpisy

