
PROVOZNÍ ŘÁD – Baby clubu RELAXÁČEK
Název zařízení:
Medical Care Centre (dále jen MCC) – místnost č. 204,205 – 2NP, Záhumenní 1477, 742 21 Kopřivnice

Provozovatel, IČO, sídlo:
Vodní sporty RELAX s.r.o.,  IČO 27809340, Na Vápenkách 379/29, 742 21, Kopřivnice

Programy (kurzy):
Manipulace,  Cvičení  kojenců  a  batolat,  Plavání  v  manipulační  vaně,  Psychomotorická  poradna, 
Miniškolička, Cvičení těhotných

Provozní doba:
Pondělí - neděle: 8:00 – 18:00 hodin (pohyblivá, dle zájmu rodičů)

Vypracoval:
Bc. René Lakomý mobil 737 214 436, 737 214 437 – jednatel, E-mail (renelakomy@seznam.cz)

Tísňová volání:
HASIČI 150
ZACHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 158
MĚSTSKÁ POLICIE 156

Provozní řád

Nabízíme kvalitu služeb na nejvyšší úrovni:
 teplotu vody 38 – 33 °C;
 čistotu všech vnitřních prostor se zvýšeným ohledem na pobyt dětí a kojenců; 
 vysoce profesionální a odborné vedení.

Tuto nabídku služeb se snažíme ve všech bodech dodržovat, ale pouze s Vaší pomocí lze dosáhnout 
plné spokojenosti všech. Prosíme Vás o dodržování a respektování tohoto provozního řádu.  V 
případě nedodržení si vyhrazujeme právo vyloučit klienta z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za 
neabsolvované lekce.

VSTUP DO CENTRA:

 k realizaci programů využíváme pronajaté prostory v MCC Kopřivnice;
 do určených prostor rodiče vstupují hlavním vchodem a dále vyjedou výtahem i pro kočárky do 2 

NP, kde je možné je také zaparkovat, kočárky doporučujeme zajistit zámkem na kolo;
 přicházejte  na  plavání  max.20  minut,  na  cvičení  max.15  minut  před  zahájením lekce,  abyste 

poskytli stejný prostor i ostatním rodičům s dětmi;
 při vstupu se vyzujte, obuv odložte do botníku;
 při vstupu do prostorů Baby clubu Relaxáček je recepce, která je vybavena kobercem k očištění 

obuvi,  botníkem,  věšáky a  lavicí,  která  slouží  k  odložní  věcí,  neboť  rodiče  se  k  programům 
převlékají;

 z recepce se vstupuje do víceučelové místnosti (s vanou nebo do tělocvičny);
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 víceúčelová  místnost  o  rozměru  cca  5x7m,  která  je  vybavena  potřebnými  pomůckami  k 
programům: Manipulace, cvičení kojenců a batolat, plavání v manipulační vaně, psychomotorická 
poradna, miniškolička, cvičení těhotných;

 WC i s umývadlem je k dispozici na chodbě, v recepci a víceúčelové místnosti je umývadlo;
 pro úklid a dezinfekci ploch a zařízení veškerých prostor jsou používané dezinfekční prostředky s 

baktericidním,  virucidním i  fungicidním účinkem: jako např.  SAVO, Kohrsolin-ff,  aj.  Úklid  je 
prováděn dle potřeby, při provozu zařízení minimálně jednou denně dle §23, vyhlášky č. 135/2004 
Sb. Při úklidu pracovníci používají osobní ochranné pomůcky a ostatní pomůcky určené pouze k 
tomuto účelu. Přípravky se ředí a používají dle návodu výrobce;

 čisticí a dezinfekční prostředky jsou skladovány ve vyhrazeném prostoru.

POBYT V RECEPCI

 konzumování potravin je povoleno pouze v prostorách recepce;
 je  potřeba  respektovat  a  dodržovat  aklimatizační  pobyt  (v  zimních  měsících  snižuje  riziko 

onemocnění dítěte), který je max. 15 minut po návštěvě herny a van;
 čas aklimatizačního pobytu je od doby ukončení lekce a nelze jej prodlužovat. 

VSTUP DO HERNY

 osobní věci odložte v šatně, k uložení cenností slouží uzamykatelné skříňka v recepci;
 z hygienických důvodů je nutné na programy převlékat sebe i děti do sportovního oblečení (čisté 

tričko, kalhoty, přezůvky jsou zapotřebí pouze pro děti, rodiče musí mít ponožky);
 rodiče jsou zodpovědní za své dítě a každý úkon provádějí na vlastní riziko, pokud se na daný cvik 

necítí, oznámí to instruktorce;
 je zakázáno vstupovat do herny s jídlem.

VSTUP DO VAN

 místnost s vanou slouží k plavání s dětmi od 6. týdne věku do 6 měsíců;
 délka lekce je cca 40 minut (pro 1 kojence se zákonným zástupcem). Po domluvě je možno mít v 

lekci 2 kojence se zákonným zástupcem (jedná se např. o sourozence a dojíždějící) o délce lekce 
75 min., vždy musí být v mobilní vaně jen jeden kojenec, po kterém proběhne dezinfekce vany;

 před vložením dítěte do vany jsou rodiče povinni umýt si horní končetiny po podpažní jamku a 
dětem  umyjí  zadeček  mýdlem,  opláchnou  a  obléknou  čisté  plavky  z  hustého  materiálu  a  s 
gumičkami kolem stehen a pasu;

 hračky a pomůcky používané ve vaně jsou omyvatelné, nepoškozené, bez otvorů a vyjímatelných 
částí;

 hračky a pomůcky jsou pravidelně dezinfikovány před zahájením provozu s dětmi, po skončení 
lekce jsou důkladně ošetřeny a uloženy na vyhrazeném suchém místě;

 v případě viditelného znečištění vody je provoz okamžitě přerušen do odstranění závady;
 před  zahájením plavajícího  dne  je  vana  důkladně  mechanicky  umytá,  vydenzifikovaná  (např. 

Kohrsolin-ff,  MIKASEPT ULTRA 3% - doba působení 5 minut,  MIKRBAC Forte 2% - doba 
působení 3 minuty) opláchnuta a napuštěna vodou z vodovodního řádu teplou 38-33°C. Po každém 
dítěti je voda ve vaně vyměněna, znovu vyčištěna a vydezinfikována. 

 pravidelné  odběry a  rozbory vody na  mikrobiologické  vyšetření  vody se  ve  vaně  provádí  1x 
měsíčně. Výsledky rozborů jsou zasílány v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví – 
krajská hygienická stanice (dále jen KHS) se sídlem v Ostravě, územnímu pracovišti Nový Jičín;
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 při zjištění nevyhovujících výsledků rozborů vzorků vody odebraných z vaničky, je KHS se sídlem 
v  Ostravě,  územní  pracoviště  Nový  Jičín  neprodleně  informována  o  přijatých  nápravných 
opatřeních a provede neodkladně kontrolní odběr. Tyto údaje jsou zaznamenány do provozního 
deníku;

 vzorky vody pro kontrolu se odebírají v připravené vaně, před zahájením programu;
 kvalita vody je pravidelně kontrolována podle §19, vzorky vody ve vaně se odebírají 10cm pod 

vodní hladinou a výsledky rozborů vzorků vody jsou zakládány k nahlédnutí po dobu 5 let;
 vyšetření  provádí  autorizovaná  a  akreditovaná  osoba,  která  má  osvědčení  o  dodržování  zásad 

správné laboratorní praxe;
 provozní a kontrolní záznamy jsou k dispozici na provozovně.

OBECNÉ ZÁSADY VYŽADOVANÉ PO NÁVŠTĚVNÍCÍCH

 do určených prostor rodiče vstupují hlavním vchodem a dále vyjedou výtahem i pro kočárky do 2 
NP, kde je možné je také zaparkovat, kočárky doporučujeme zajistit zámkem na kolo;

 v recepci si odloží boty do botníku,  svrchní oděv na věšák a převléknou se do požadovaného 
čistého sportovního oblečení;

 při organizaci jednotlivých programů rodičů s dětmi nedochází k souběhu dalších činností;
 pro návštěvníky je vypracován provozní řád, se kterým jsou účastníci seznámeni před zahájením 

kurzů a který jsou povinni dodržovat. Provozní řád je vyvěšen na viditelném místě;
 do prostor nemají přístup nemocné děti a osoby trpící přenosnými chorobami, osoby zahmyzené 

nebo pod vlivem návykových látek.

ZABEZPEČENÍ PROVOZU ZE STRANY PROVOZOVATELE

 instruktoři jsou způsobilí a školení o provozu a poskytnutí první pomoci při záchraně tonoucího, 
mají zdravotní průkaz, nosí vhodné pracovní oděvy a dodržují osobní hygienu;

 ve víceučelové místnosti probíhá program pro maminky s dětmi dle momentálního zájmu rodičů;
 materiál  a  pomůcky,  které  jsou  používány  k  zajištění  bezpečnosti,  komfortu  a  výcviku  jsou 

ukládány na vyhrazeném místě;
 všechny plochy a prostory, ve kterých se pohybují rodiče s dětmi jsou před každou lekcí vyčištěny, 

vydezinfikovány a pečlivě opláchnuty čistou vodou. K dezinfekci jsou používány prostředky s 
baktericidním, virucidním i fungicidním účinkem: např. SAVO, Kohrsolin-ff aj.

 také k dezinfekci pomůcek jsou používány prostředky, které jsou svým složením a koncentrací 
vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště;

 dezinfekční přípravky jsou střídány a expoziční doba je důsledně dodržována, aby se zabránilo 
vzniku rezistence baktérií.

DŮLEŽITÉ

 veškeré informace o našich aktivitách a jakékoliv změny jsou k dispozici na nástěnce;
 nenechávejte nikdy dítě bez dozoru;
 je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a s infekčním onemocněním;
 pokud přijdete na program s dalším dítětem, není možné, aby sourozenci lekci rušili nebo zůstávali 

bez dozoru, v takovém případě může instruktorka rodiče z lekce vyloučit !!!

V Kopřivnici, dne 1.února 2010 Bc. René Lakomý – jednatel
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Programy (kurzy): 

Údaje o provozovně, která je využívána k programům (kurzům) baby clubu RELAXÁČEK

Technický popis zařízení:
Prostory provozovny o výměře 49,18 m² jsou rozděleny na tyto místnosti: 
šatna s převlékací stěnou, lavičkou - s omyvatelnou podlahou (čistící zónou),
recepce – s klidovou zónou a prostorem pro kojení, s umývadlem;
místnosti pro návštěvníky kurzu, přebalovacími pulty (přebalovací omyvatelné podložky) a možnosti 
pro kojení + plastová vana se samostatným napouštěním a vypouštěním, umývadlo.
Sociální zařízení se nachází v prostorách chodby 2 NP (sociální zařízení pro zaměstnance, muže, ženy a 
handicapované);

Manipulační plastová vana: 

Jednou měsíčně je prováděn bodově odběr vzorku vody z nově napuštěné a vydesinfikované vany 
připravené k plavání. Jsou sledovány ukazatele v mikrobiologickém rozsahu podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 
135/2004  Sb.  Protokoly  s výsledky  rozborů  jsou  průběžně  zakládány  u  jednatele  Relaxu.  Výsledky 
rozborů jsou předávány v elektronické podobě KHS. Obsluha  řádně vede provozní deník.

Celý  areál  provozovny  je  zásobován  pitnou  vodou  z vodovodního  řadu  -  dodavatel 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 169, regionální správa Nový Jičín. Přenosná 
vana pro plavání kojenců  se napouští mixováním studené pitné vody z vodovodního řadu a teplé vody, 
která je ohřívána pomocí plynového ohřivače, který je součástí plynové kotelny pro celý areál Medical 
Care Centre. Rovněž vytápění se provádí z centrální plynové kotelny v Medical Care Centre.

Hygienické zásady

KURZY PRO KOJENCE 

• Kurzy  jsou určeny pro děti od 3 do 6 měsíců;
• Hodinu před zahájením kurzu jsou veškeré povrchy v těchto prostorách uklizeny a je provedena 

řádná očista za přidání vhodného desinfekčního prostředku (zametení, vytření+desinfekce);
• V prostorách šatny s převlékací stěnou a lavičkou se rodiče převlékají do úboru (tričko bez rukávu, 

šortky).  Poté  přecházejí  do  místnosti,  kde  probíhá  lekce.  V  hlavní  místnosti  jsou  umístěny 
přebalovací (gumové) podložky, které slouží k přebalování a pokládání dětí. Děti nedáváme do 
vyvýšených prostor. 

• Délka lekce je cca 40 minut (pro 1 kojence se zákonným zástupcem) a 15 min. je vyhrazeno pro 
výměnu kojenců a jejich zákonných zástupců.  Po domluvě je možno mít v lekci 2 kojence se 
zákonným zástupcem (jedná se např. o sourozence a dojíždějící) délce lekce 90 min., vždy musí 
být v mobilní vaně jen jeden kojenec, po kterém proběhne dezinfekce vany;

• Před vstupem do vany dítěti omyjeme  zadeček mýdlem a teplou vodou v umývadle. Rodiče i 
instruktorka si umyjí ruce a paže až po ramena mýdlem a teplou vodou. Poté vkládáme dítě do 
vany na rukou dospělého;

• Výuka probíhá v plastové vaně cca 5-20 minut dle věku dítěte;
• Vana je před lekcí vyčištěna abrazivním prostředkem, opláchnuta, desinfikovaná (např.Mikasept 

Ultra 3%,Microbac,Chyrosan 08%) a opět důkladně opláchnuta. Vana je napouštěna pitnou vodou. 
Teplota vody ve vaně je 32–38 °C;

• Děti plavou v plavkách s gumičkou pro případné uniknutí sekretu;
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• Po vyjmutí dítěte z vany je voda vypuštěna, vydesinfikována vhodným desinfekčním prostředkem, 
opláchnuta a poté napuštěna pitnou vodou s teplotou přiměřené věku dítěte. Vana se vypouští po 
každém dítěti; 

• Před kurzem jsou rodiče  seznámení  s  bezpečnostními  a  hygienickými  zásadami  a  provozním 
řádem a svým podpisem potvrdí jejich dodržování;

• Hračky  i  pomůcky  jsou  před  lekcí  vydezinfikovány  v  dezinfekčním  roztoku  namíchaném  v 
kbelíku, poté vložené do umývadla, kde se nechá roztok působit potřebnou dobu a teprve potom 
opláchnuty čistou vodou;

• Dezinfekční roztoky se pravidelně střídají: Savo Prim 3% - 30min. doba expozice, Chloramin B 
2% -  30min.,  Incidur  2% -  15 min.  Poté  jsou pomůcky řádně  opláchnuty pitnou vodou a  po 
vysušení uloženy ve skřínce přebalovacího pultu;

• Pro případ uvolnění sekretu z nosíku jsou připraveny papírové kapesníky na okraji (poblíž) vany a 
krabička na kapesníky již použité;

• K základnímu ošetření dítěte si rodiče nosí vlastní osušky a pomůcky;
• Pokud  některý  rodič  nebude  respektovat  jakoukoliv  hygienickou  a  bezpečnostní  zásadu,  bude 

muset ukončit návštěvu kurzů bez nároku na vracení kurzovného.

Povinnost obsluhy kurzu
Obsluha je povinna dodržovat předpisy pro ochranu a bezpečnost práce, musí znát a dodržovat 

provozní předpis a další předpisy zařízení, dodržuje osobní hygienu, pořádek a čistotu na pracovišti.
Úklid prostor pro kurzy plavání kojenců  se provádí v i po skončení kurzu, případně i během provozu.
K  průběžné očistě a dezinfekci se používají běžně dostupné a hygienicky schválené čistící a  dezinfekční 
prostředky, dle návodu na použití.

Za čistotu  prostor v průběhu kurzu včetně plastové vany zodpovídá  lektorka kurzu.

Místnost je vybavena lékarničkou a zaškoleným personálem.

Mimořádná opatření

Ihned při  zjištění  nevyhovujících výsledků laboratorních rozborů,  informuje provozovatel  KHS 
MSK, včetně způsobu nápravných opatření, která vedou k zajištění odpovídající jakosti vody a provede 
neodkladně kontrolní odběr. Rozsah provedených opatření zapíše do provozního deníku. 

● Přílohou je I program Miniškoličky – Školičkový den

V Kopřivnici, dne 1.února 2010 Bc. René Lakomý – jednatel
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