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Článek 1
Úvod
Ředitelka organizace Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mezní 2853/2,
400 11 Ústí nad Labem, IČO: 44555458, vydává Směrnici č. 14/2014 Návštěvní řád Centra
pro matku a dítě, která nahrazuje Směrnici č. 7/2007 Návštěvní řád Centra pro matku a dítě.
Návštěvní řád seznamuje návštěvníky Centra pro matku a dítě se základními informacemi,
doporučeními a pravidly. Součástí Centra pro matku a dítě (dále jen CPMD) je herna,
plavecký bazének, šatny, místnost pro plavání ve vaně, jídelna a sociálního zázemí.

Článek 2
Nabídka služeb
CPMD nabízí svým návštěvníkům plavání kojenců a batolat v bazénu (od 6 měsíců do 3 let
věku), ve vaně (od 3 měsíců do 6 měsíců věku dítěte), víkendové plavání, udržovací lekce,
cvičení a masáže kojenců, oslavu narozenin, kroužky pohybové, výtvarné, pohádkové,
přípravný pro vstup dětí do jeslí, volné hraní a pořádání dalších příležitostných aktivit
(vánoční, velikonoční oslavy atd.) V době příznivého počasí bude využívána i zahrada u
CPMD včetně pískoviště.
Tuto nabídku budeme průběžně aktualizovat.

Článek 3
Při vstupu do CPMD
Při vstupu do CPMD využijte šatní bloky či uzamykatelné skřínky, kam odkládejte své
svršky, včetně obuvi a ohlaste se u pracovnice centra. Ta zkontroluje Vaše zařazení, zapíše
Vaši docházku a případně vybere příslušný finanční obnos.
Při plavání v bazénu využijte úložných bedýnek “ na přenesení potřeb k plavání.
Pobyt je hrazen dle platných ceníků schválených ředitelkou organizace, které jsou vždy
vyvěšeny v prostorách CPMD.

Článek 4
Jak postupovat při lekci plavání v bazénu
Pokračujete v přezůvkách (nejlépe protiskluzových a gumových) do šatny u bazénu, kde se
převléknete do plavek. Plaváček před vstupem do bazénu musí mít jednorázovou plaveckou
plenu. Dětské plavečky nenahrazují jednorázovou plaveckou plenu.
Důležité před vstupem do bazénu::
- vyčesat a pevně svázat dlouhé vlasy
- maminky prosíme o odlíčení
- z bezpečnostních důvodů, doporučujeme vstup na bazén bez řetízků a náušnic
- je přísný zákaz chodit do lekcí se žvýkačkou, bonbonem
- zákaz účastnit se lekcí po vlivem alkoholu
- dítě nesmí před danou aktivitou alespoň hodinu jíst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(při fyzické námaze by mohlo dojít ke zvracení)
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- do úložné bedýnky vložte hyg. potřeby, plaveckou plenu, ručník, osušku a župan
- bedýnku berete s potřebami k bazénu
Takto připraveni vcházíte ke sprchám u bazénu.
Před vstupem do vody je každý povinen :
- umýt se mýdlem a to bez plavek !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- u dětí postačí opláchnout zadeček a případně vysadit na nočník
- v případě použití nočníku (před vstupem do vody) se musí opět dítěti opláchnout
zadeček
- rodiče nesou odpovědnost za to, že oni ani jejich dítě, či doprovodná osoba netrpí
žádnou infekční chorobou!!!!!!!!!!
- do bazénu jde s dítětem plavat jeden z rodičů, v jedné lekci se nelze střídat
- filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely
Po ukončení lekce:
- dítěti sundáme plaveckou plenu a odhodíme do připraveného odpadkového koše
- pod sprchou se omyjeme a následně důkladně osušíme
- dítěti nezapomeneme po plavání vysušit uši pomocí buničitých čtverečků
- přecházíme v županu, či osušce do šaten, nikoli v mokrých plavkách
- v šatnách se obleče dítě i rodič a přechází do herny
- v herně může pobýt do hodiny od ukončení lekce. Zejména v zimních měsících
doporučujeme dodržet aklimatizační podmínky herny před odchodem z budovy.
V případě zanedbání aklimatizace se zvyšuje riziko onemocnění dítěte.
Jediný způsob, jak 100% zajistit bezpečí dětí v blízkosti vody je, mít je neustále pod
dohledem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Článek 5
Informace o náhradních hodinách
Finanční hotovost se, po závazném přihlášení dítěte do výcvikového kurzu, nevrací.
Kursovné jde vrátit pouze před zahájením kurzu a to jen z vážných zdravotních důvodů.
Peníze za nevyčerpané lekce nelze vracet, ani převádět do dalšího kurzu. Nahrazení
zmeškaných lekcí je možné jen v rámci daného kurzu, možná je i náhrada předem!
CPMD nabízí systém náhradních hodin. Není tedy vytvořen jako naše povinnost nahrazení
vámi zmeškaných lekcí.
V případě Vaší absence je nutná okamžitá nabídka Vaší lekce na tel. 728160975 tak, aby
mohla být nabídnuta jinému zájemci.
Náhradní lekci je možno po telefonické domluvě z nabízených volných termínů.
Náhrada za náhradu se neposkytuje.
Všechny lekce je nutné odplavat v daném kurzu, nelze je převádět do jiných kurzů.
Zakoupením kurzu a převzetím dokladu o zaplacení stvrzujete, že jste se seznámili
s provozním a návštěvním řádem, souhlasíte s ním a budete se jím řídit.
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Článek 6
Jak postupovat při lekci plavání ve vaně
Maminka s kojencem přechází do místnosti s vanou, kde se převlékne do trička s krátkým
rukávem a sportovních kalhot . Dítě vysvlékne do naha. Takto připraveného kojence maminka
přenese k vaně. Zde spolu s plavčíkem, nebo asistentem plavčíka proběhne 7-15 min. lekce.
Po ukončení maminka přenese v osušce kojence na přebalovací pult a důkladně jej osuší.
Plavčík, nebo asistent plavčíka provede masáž kojence s použitím doneseného olejíčku, nebo
tělového mléka.
Po oblečení kojence, může maminka též pobýt hodinu v herně.

Článek 7
Jak postupovat při cvičení kojenců
„BUBLINKY“
Maminka s dítětem přichází do herny, zde se převléknou do pohodlného sportovního
oblečení. S pracovníkem zajišťujícím péči do 3 let se účastní lekce. Každý úkon rodič provádí
na své riziko, pokud se na daný cvik necítí, oznámí toto pracovníkovi zajišťujícímu péči o děti
do 3 let.
Po ukončení cvičení, může maminka též pobýt 1 hod v herně.

Článek 8
Kroužky
V případě zájmu o kroužek si maminka vybere druh kroužku a hodinu. Následně se zapíše se
u pracovnice CPMD a uhradí hodinu.
Kroužky probíhají podle týdenního rozvrhu.

Článek 9
Víkendové (rodinné) plavání
Pro víkendové plavání platí tato pravidla:
1. Víkendové plavání se objednává a hradí předem.
2. Uhrazená částka je nevratná. V případě, že se objednatel nemůže z vážných důvodů
dostavit, může si za sebe sehnat náhradu. Tuto skutečnost oznámí v plaveckém centru.
3. Maximální počet osob v bazénu jsou tři dospělí a tři děti ve věku maximálně do 5 let.
Týká se především sourozenců.
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4. Návštěvníci dodržují hygienické zásady, návštěvní a provozní řád, zejména dodržují
bezpečnost při chůzi na mokrém podkladu, zákaz běhu okolo bazénu, zákaz skoků do
bazénu ze stran, ochrana půjčených pomůcek pro plavání.
5. Pobyt v bazénu je 1 hodina (včetně přípravy na plavání i oblékání) s možností hodinového
pobytu v herně a to vždy až po plavání.

Článek 10
Ostatní ustanovení
1. Do návštěvního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů.
2. Není-li situace zahrnuta v návštěvním řádu, věříme, že v případě nesrovnalosti ji
dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností.
3. V případě nedodržení tohoto návštěvního řádu si CPMD vyhrazuje právo klienta
z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady vyloučit.
4. V celém areálu Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, je zakázáno kouřit.
5. Velmi rádi přivítáme nové náměty a připomínky, které mohou obohatit kvalitu
poskytovaných služeb.

Článek 11
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice je platná pro všechny zaměstnance organizace Jesle města Ústí nad Labem
a návštěvníky CPMD.
2. Vydáním této Směrnice č. 14/2014 Návštěvní řád Centra pro matku a dítě se ruší
Směrnice č.7/2007 Návštěvní řád Centra pro matku a dítě ze dne 22.12.2006.
3. Přílohy:
Příloha č. 1 – Seznámení s předpisem
4. Tato směrnice č. 14/2014 Návštěvní řád Centra pro matku a dítě nabývá účinnosti dne
13.2.2014

V Ústí nad Labem dne 13.2.2014

Mgr. Sylvie Sušická
ředitelka
Jesle města Ústí nad Labem, př.org.

Rozdělovník:
1. Zařízení Severní Terasa
2. Zařízení Neštěmice
3. OŠKSS MmÚ
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