PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Prevádzka:

Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina

Prevádzkovateľ:

Materské centrum Levík, občianske združenie,
IČO 42066000, DIČ 2022789615
email: info@mclevik.sk
Štatutárny zástupca: Ing.Šimová Danka, tel.0911 509 110

Materské centrum Levík Žilina ponúka pre deti a ich rodičov priestory herne, kde nájdete veľa
miesta na hru, oddychové i výchovné programy. O prevádzku herne sa starajú členovi združenia
a dobrovoľníci, ktorí v centre pracujú na základe dobrovoľnosti bez nároku na odmenu.
I. Charakteristika prevádzky
a) Materské centrum Levík Žilina (ďalej len MC) je voľným priestorom pre deti, rodičov a
celé rodiny, ktoré chcú zmysluplne tráviť svoj čas najmä počas rodičovskej dovolenky.
b) Počas prevádzky sa v materskom centre združujú deti vo veku do 6 rokov, resp.do
nástupu do materskej škôlky, v max. počte 10, v sprievode rodiča, príp. inej zodpovednej
osoby staršej ako 18 rokov
c) Po predchádzajúcej dohode je možné zabezpečiť aj krátkodobé opatrovanie detí bez
prítomnosti zodpovednej osoby s maximálnou dobou pobytu 3 hodiny denne za úhradu.
V takomto prípade dieťa môže odísť len v sprievode zodpovednej osoby, ktorá dieťa pri
vstupe do MC zaregistrovala prostredníctvom prihlášky, príp. inej vopred v prihláške
poverenej osoby.
d) Všetky priestory vyhradené pre MC sú pre návštevníkov MC voľne dostupné.
e) Každý návštevník MC vstupuje do jeho priestorov na vlastné riziko a prevádzkovateľ
nezodpovedá za prípadné škody alebo úrazy, ktoré dieťa v sprievode rodiča, resp. inej
zodpovednej osoby v centre utrpelo, s výnimkou bodu c), kedy za dieťa zodpovedá MC.
f) Užívanie priestorov MC je spoplatnené v zmysle platného cenníka.
g) Dozor v priestoroch MC vykonávajú členovia združenia, dobrovoľníci, alebo iné osoby v
zmluvnom vzťahu so združením (ďalej len Dozorná služba)
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II. Priestorové usporiadanie Materského centra
Dispozičné vybavenie MC:
-

Vstupná chodba, o veľkosti 7,5 m², vybavená šatňovými lavičkami a vešiakmi, ktorá
slúži ako šatňa a zároveň priestor na odkladanie kočíkov.

-

Dve herne, z toho:
 veľká herňa o veľkosti 38 m² (určená na herňu, pohybové kurzy)


malá herňa o veľkosti 12 m² (určená na tvorivé dielne, jazykové kurzy pre detičky),
s malou vstupnou chodbičkou o veľkosti 3,5 m² (určenou len na prechod do herne),

ktoré sú vybavené zriadením pre daný druh činnosti (plastové stoličky a stolíky, molitanová
zostava, žinenky, bazénik s loptičkami, plastová šmykľavka, hračky, športové náradie)
-

1 uzamykateľné WC s umývadlom s prívodom teplej a studenej tečúcej vody, skriňou na
čistiace a upratovacie potreby

Priestor MC je napojený vodovodnou prípojkou na mestský vodovod, ktorý prevádzkuje
SEVAK, a.s. Žilina.
V priestoroch MC je zabezpečené pravidelné vetranie otvárateľnými oknami.
V celom zariadení je zabezpečené neónové osvetlenie.
Vykurovanie a dodávka TÚV v celom MC je zabezpečená dodávateľom Bytterm, a.s.
Tekutý odpad je odvádzaný prípojkou do mestskej kanalizácie.

III. Prevádzkový čas
Prevádzka MC sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok,
v čase

9.00 hod. - 11.30 hod.

a

15.00 hod. do 19.00 hod.
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IV. Výchovno-vzdelávací proces
MC ponúka pre deti a ich rodičov, resp.zodpovedným zástupcom detí priestory herne,
oddychové a výchovné programy ako:
Herňa:

neorganizovaná aktivita (vstup zahŕňa použitie hračiek a vybavenia MC),
podporuje začlenenie dieťaťa do kolektívu, orientáciu v novom priestore

Minitanečná: organizovaná aktivita (vstup zahŕňa všetky pomôcky), vhodné pre deti od 2 do 5
rokov
Fitloptičky
pre detičky:

Cvičenie na fitloptách i bez nich, hudba, herňa, vhodné pre deti od 10 mes.
do 4 rokov dieťaťa

BabyMusic:

hudobno-tanečný zážitkový kurz pre mamičky s deťmi od 1,5 do 5 rokov,
plný detských, ľudových piesní, riekaniek, básničiek, povedačiek, detského tanca,
voľného a jemného pohybu, rytmiky

BabySalsa:

tancom späť do formy s Vaším dieťatkom, Kurz pre maminky a deti od 2
mesiacov do doby, kým je dieťa v babyvaku spokojné

Angličtina:

výuka anglického jazyka so strážením detí v herni

Kalanetika:

cvičenie pre ženy všetkých vekových kategórií s možnosťou stráženia detí v malej
herni

Nepravidelné
aktivity:

Karneval, Deň detí, Mikuláš a pod.

V. Podmienky vstupu a Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
a) Do centra môžu vstúpiť iba zdravé deti. Rodič, prípadne iná zodpovedná osoba oznámi
službukonajúcemu dozoru aktuálny zdravotný stav.
b) Návštevníci s akútnym ochorením horných dýchacích ciest (ako nádcha a kašeľ, nejedná
sa o alergikov pokiaľ nemajú komplikácie), či iným akútnym infekčným ochorením
nemôžu počas choroby navštíviť materské centrum. V prípade, že máte podozrenie na
akékoľvek ochorenie dieťaťa, vyhľadajte svojho ošetrujúceho lekára.
c) MC si vyhradzuje právo na základe predchádzajúceho posúdenia zdravotného stavu zo
strany službukonajúceho dozoru, nezaregistrovať choré dieťa.
d) Zdravotne postihnuté dieťa je prijaté iba v sprievode zodpovednej osoby.
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e) Rodič, prípadne iná zodpovedná osoba dieťa zaregistruje, uhradí manipulačný poplatok,
ktorý vyberá dozor alebo priamo lektor, či iný vedúci príslušnej aktivity.
f) Osoba, ktorá prevezme hotovosť, vydá o tom riadne vyplnený pokladničný doklad,
prípadne prevzatie hotovosti potvrdí zodpovedná osoba do knihy evidencie návštevníkov,
čo potvrdí svojim podpisom.
g) Registrácia zahŕňa vyplnenie prihlášky na príslušnú aktivitu, ktorá obsahuje meno a
priezvisko dieťaťa, adresu trvalého pobytu dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno
a priezvisko zodpovednej osoby a aktuálne telefónne číslo zodpovednej osoby.
h) Počas registrácie sa zodpovedná osoba zoznámi s prevádzkovým poriadkom MC.
Registráciou dieťaťa rodič vyjadruje svoj súhlas s prevádzkovým poriadkom MC a
platným cenníkom.
i) Do MC je prísne zakázané vodiť akékoľvek zvieratá.
j) Do MC nesmú vstúpiť osoby, ktoré sú agresívne, pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok. V prípade, že sa bude takáto osoba pohybovať v priestoroch centra
alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, je potrebné upovedomiť na to príslušníkov
mestskej polície.
k) Do priestorov centra je prísne zakázané nosiť ostré predmety, ktoré môžu spôsobiť úraz.
l) V celom areáli centra platí prísny zákaz fajčenia.

VI. Prevádzka šatne
a) Návštevníci majú povinnosť prezúvať sa hneď po vstupe do priestorov MC.
b) Obuv a oblečenie nechávajú vo vstupnej chodbe, ktorá slúži ako šatňa MC, cennejšie veci
(elektroniku, šperky, peniaze, doklady a pod.) si môžu zobrať so sebou.
c) MC neručí za odložené veci.
d) Detské kočiare je možné odložiť iba na vyhradenom mieste.
e) Prípadný úraz, alebo náhle zhoršenie zdravotného stavu (vyžadujúce bezodkladné
lekárske ošetrenie) je potrebné ihneď oznámiť dozornej službe, ktorá následne
bezodkladne informuje štatutárneho zástupcu združenia. Lekárnička je umiestnená
v priestoroch veľkej herne.
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VII. Prevádzka MC
Prosíme rodičov, aby predchádzali prípadným detským sporom, ktorých následkom by mohol
byť akýkoľvek úraz.
a) Herňa MC je určená všetkým deťom v sprievode rodičov, alebo inej zodpovednej osoby
staršej ako 18 rokov.
b) Rodičia, príp. iná zodpovedná osoba neponechávajú deti v priestoroch MC samé,
s výnimkou bodu I. písm.c). Ak si to vyžaduje situácia a musia sa vzdialiť z priestorov
MC, oznámia túto skutočnosť dozornej službe.
c) V prípade, že charakter kurzu vyžaduje, aby dieťa pracovalo samostatne, preberá
zodpovednosť za zverené deti samotný lektor kurzu (Minitanečná, Tvorivé dielne a pod.).
d) Dieťa môže v MC používať všetky hračky, ktoré sú majetkom centra, v prípade, že si
dieťa prinesie vlastnú hračku je to potrebné oznámiť pri registrácii dozornej službe.
e) Rodič, prípadne iná zodpovedná osoba plne zodpovedá za dieťa.
f) V prípade, že dôjde k poškodeniu hračiek (mimo bežného opotrebovania) je rodič,
prípadne iná zodpovedná osoba túto škodu nahradiť (kúpou inej rovnocennej hračky
alebo zabezpečením opravy pokazenej hračky príp. zariadenia interiéru MC).
g) V prípade, že ide o poškodenie väčšieho rozsahu, dozorná služba na túto skutočnosť
upovedomí štatutárneho zástupcu združenia.
h) Prosíme návštevníkov, aby nenosili do herne iné jedlo ako stravu určenú pre deti. Na
občerstvenie používajte priestory vyhradené na konzumáciu. Po prípadnom znečistení je
rodič, príp. iná zodpovedná osoba povinná toto miesto vyčistiť.
i) Počas pobytu dieťaťa MC nezabezpečuje jeho stravu, ale po dohode so zodpovednou
osobou môže MC zabezpečiť podávanie trvanlivých cukroviniek (keksy, sušienky)
a nápojov.
j) Počas pobytu dieťaťa MC zabezpečuje dostatok množstva pitnej vody, príp.detského
čaju. K dispozícii je dávkovač pitnej vody a dostatok pohárov. Dopĺňanie vody do
dávkovača pitnej vody smie zabezpečiť len dozorná služba.
k) Obsluhu rýchlo varnej kanvice smie zabezpečovať len dozorná služba.
l) Po ukončení aktivít v materskom centre si po sebe treba upratať a priestory MC opustiť v
stanovených zatváracích hodinách.
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m) Všetci návštevníci majú možnosť vyjadriť svoje anonymné názory prostredníctvom našej
webovej stránky www.mclevik.sk, v záložke „Otázky, námety a pripomienky“,
resp.priamo dozornej službe.
n) MC má pri vstupe do herne svoj vlastný zvonček, ktorým návštevníci privolajú dozor
konajúcu osobu, ktorá im umožní vstup do priestorov MC.
o) Prosíme návštevníkov MC, aby sa v areály MC správali a pohybovali tak, aby ničím
neobmedzovali jeho chod.
p) Dozorná služba musí po ukončení každého prevádzkového času riadne skontrolovať, či
sú všetky elektrické spotrebiče (rádio, rýchlo varná kanvica…) vypnuté zo siete
elektrického napätia.

VIII. Sociálne zariadenia
a) Súčasťou MC je uzamykateľné sociálne zariadenia vyhradené pre návštevníkov i
obsluhu.
b) Návštevníci sú tu povinní dodržiavať čistotu a poriadok.
c) V maximálnej možnej miere sa snažia šetriť vodou a elektrickou energiou v celom
priestore MC.
d) Prípadné znečistenie priestorov alebo zariadenia MC je rodič, prípadne iná zodpovedná
osoba povinná ihneď odstrániť.
e) Pri použití detského nočníka prosíme rodičov, aby tento následne opláchli vodou a utreli
do sucha toaletným papierom. Dezinfekciu nočníkov bude vykonávať obsluha.
Dezinfekčný prostriedok – Savo, Fixinela.
f) V sociálnom zariadení je prívod teplej a studenej vody.
IX. Skladovanie plienok a manipulácia s nimi
a) Na prebaľovanie detí je k dispozícii prebaľovacia podložka, v prípade potreby náhradné
plienky, papierové a vlhčené obrúsky, mikroténové sáčky
b) Použitú plienku si rodič, príp.iná zodpovedná osoba zabalí do sáčku a odloží do
odpadkového koša určeného na tento účel, ktorý sa nachádza vo vstupnej chodbe.
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c) Po skončené aktivity je rodič, príp. iná zodpovedná osoba povinná použitú plienku zobrať
so sebou a likvidáciu si zabezpečiť vo vlastnej réžii.

X. Čistenie a upratovanie priestorov MC
a) O čistotu priestorov sa stará prítomná dozorná služba.
b) Dvakrát týždenne umyje podlahy vo všetkých častiach centra (prípadne, že si to vyžaduje
situácia, poveternostné podmienky ako dážď, sneh aj častejšie).
c) Mechanická očista priestorov vykonávaná vysávaní prebieha denne, vždy na konci
prevádzkového dňa.
d) Umývanie a dezinfekcia sociálneho zariadenia a nočníkov prebieha denne, vždy na konci
prevádzkového dňa.
e) Utieranie prachu a komplexná dezinfekcia všetkých hračiek a zariadení využívaných
návštevníkmi sa vykonáva 1-krát týždenne určeným členom združenia, resp.
dobrovoľníkom.
f) Umývanie okien minimálne raz za 3 mesiace.
g) Na čistenie priestorov MC budú používané nasledovné čistiace prostriedky:
Dezinfekcia hračiek a zariadení - Ajatín,
Podlahy – umytie teplou vodou s prídavkom detergentného prípavku - JAR, PUR
Sociálne zariadenie – prípravky na báze chlóru – SAVO
Okná – detergentné prípravky: rámy – JAR, sklá - OKENA
Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu
a dodržania doby expozície.
h) Komunálny odpad MC produkuje v minimálnom množstve, z toho dôvodu si každý
návštevník zabezpečuje likvidáciu svojho odpadu vo vlastnej réžii, resp.každá dozorná
služba po skončení služby berie odpad zo sebou a likviduje ju v zbernej nádobe v mieste
svojho bydliska.
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X. Opatrenia pri príznakoch parazitárneho ochorenia (pedikulóza – zavšivavenie)
-

pri akomkoľvek podozrení dozornej služby na možný výskyt vší ( dieťa sa škriabe, je
nekľudné, nesústredené) oznámi túto skutočnosť rodičovi, resp.zodpovednej osobe
dieťaťa.

-

pri zistení výskytu vší odporučí dozorná služba rodičom, príp.zodpovednej osobe dieťaťa
návštevu detského lekára

-

s výskytom vší v zariadení okamžite oboznámi všetkých rodičov osobne, resp. formou
oznamu na nástenke pre rodičov a oznamom na webovej stránke MC.

-

všetky deti , členovia združenia a dobrovoľníci podieľajúci sa na chode MC, aj rodinní
príslušníci si musia umyť vlasy šampónom proti všiam. Šampóny je možné kúpiť v
lekárňach, existuje niekoľko druhov (napr. Diffusil, Parasidose, Capisan a iné). Pri ich
používaní je potrebné postupovať podľa priloženého návodu na použitie. Doporučuje sa
aj vyčesávanie vší špeciálnym hrebeňom.

-

zopakovať dezinsekciu po 8 - 14 dňoch na zaistenie spoľahlivého účinku.

-

Dozorná osoba MC požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby priebežne kontrolovali vlasy u
svojich detí

-

čiapky, šatky, šály, iné odevy (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava dieťaťa do
kontaktu), ktoré nie je možné vyvariť, je potrebné vyprať minimálne v dvoch cykloch pri
odporúčaných teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia,
prípadne postriekať prípravkom na lezúci hmyz (napr. Biolitom)

-

vykonať dezinsekciu žineniek, koberca, v prípade možnosti vystaviť ich účinkom
slnečného žiarenia

-

zásadné je dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny. Je potrebné zabrániť vzájomnému
kontaktu šálov, čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy počas návštevy MC. Na
odkladanie týchto častí odevu sú určené vyhradené plastové nádoby v šatni

-

použitie šampónu je nutné zopakovať po 14 dňoch v celom kolektíve aj v rodine

-

opätovná návšteva MC je možná iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je
spôsobilý pre opätovný návrat do kolektívu
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XI. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií
V prípade nebezpečenstva musia rodičia, deti a dozorná služba rýchlo, a čo najbezpečnejšie
opustiť priestory budovy. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné
priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové východy sú
označené značkami, trvanlivé a zreteľne čitateľné. Pri únikových značkách je umiestnený
únikový plán. V MC je spracovaná kompletná dokumentácia protipožiarnej ochrany. Členovia
združenia a dobrovoľníci

sú pravidelne školení. MC

má zabezpečený dostatok hasiacich

prístrojov v zmysle platnej legislatívy. Hasiace prístroje sú na určených miestach. Členovia
združenia, dobrovoľníci podieľajúci sa na chode MC sú zodpovední za dodržiavanie predpisov
PO.
XII. Telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu
Spoločná tiesňová linka

112

Polícia

158

Hasiči

150

Záchranka

155

Mestská polícia

159

Horská služba

18 300

Linka záchrany

0850

Letecká záchranná služba (Air Transport Europe)

18 155

Pohotovostná služba: Elektrárne

0800 159 000

111

Plynárne

0850 111 727

Vodárne

0411707 17 29

313

Záver
Prevádzkový poriadok ja vypracovaný v súlade so/s:
-

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
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-

Vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia

pre deti a mládež
-

Zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov
Tento prevádzkový poriadok slúži na ochranu verejného zdravia v tomto zariadení. Prevádzkový
poriadok schválený príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva je uverejnený na
viditeľnom mieste vo vstupnej chodbe MC a na www.mclevik.sk, tak aby bol prístupný pre
všetkých členov združenia, dobrovoľníkov a návštevníkov MC.
Každý člen združenia a dobrovoľník je s obsahom tohto Prevádzkového poriadku oboznámený
a zaväzuje sa ho dodržiavať v plnom rozsahu, podľa kompetencie a miery zodpovednosti
uvedenej v jeho texte.
Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
Každá zmena uskutočnená v prevádzka zariadenia, ktorá nie je v súlade s týmto prevádzkovým
poriadkom bude predložená na schválenie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Žiline — dodatkom k schválenému prevádzkovému poriadku.

V Žiline, dňa 01.06.2013

Schválil:

.................................................
Ing. Danka Šimová
štatutárka MC Levík Žilina
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