
PEXESO z.s., Sídlo: Neumannova 1451/1, 156 00 Praha 5 – Zbraslav       
Pracoviště: Žitavského 497,  156 00 Praha 5 – Zbraslav 

PROVOZNÍ ŘÁD - Pexeso, z.s. (Vnitřní řád č. A 4/2017)  

 
Provoz Pexesa probíhá v prostorách, které spravuje spolek občanů. 

Rádi bychom, abyste toto místo vnímali tak trochu jako „svůj“ bod na mapě Zbraslavi. Těšilo by nás, kdybyste o tento prostor 
pečovali tak, jako o „vlastní“ - kde (vedle pracovního stolu v zaměstnání, anebo místa, kde bydlíte) trávíte svůj čas. 

Pexeso vybudovali dobrovolníci, nadšenci a zaměstnanci centra zdarma, ve svém volném čase, aby sloužilo všem, kterým se líbí 
náplň činnosti našeho spolku. Pečujte o Pexeso, aby fungovalo a možná i ….. přežilo rok 3000...:). 

Byť je text Provozního řádu strohý, vězte, že je celý proložen zdvořilým „prosíme Vás“.   

Za Pexeso prosí a děkuje Realizační tým. 

Text Provozního řádu upravuje fungování v prostorách Pexeso, z.s. (dále jen Pexeso) na adrese Žitavského 497 a  496, Praha 5 
Zbraslav, 156 00  ve vztahu k využívání prostoru veřejností v souladu se stanovami a posláním centra a se zaměřením na výkon 
činností sociálně právní ochrany dětí. Provozní řád se vztahuje také k prostoru Pexoklubovny (Žitavského 496), který je ovšem 
detailněji určen také vlastním Provozním řádem. 

Obsah Provozního řádu: 

1. V Pexesu jsou vítáni všichni bez vymezení věku, pohlaví, národnosti či jiných dalších kategorií. Služby nejsou poskytovány 
osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Osobám vykazujícím anomálie v chování (nepříčetnost, agresivita), 
osobám s infekčním onemocněním a osobám, které porušili interní řády, směrnice a pravidla provozu Pexesa. 

2. Všichni klienti a návštěvníci Pexesa (za nezletilé rodič) jsou povinni si  prostudovat a řídit se i dalšími řády a směrnicemi 
uveřejněnými na www.pexeso.org nebo v tištěné formě na recepci. Zejména pak s finanční směrnicí, která upravuje 
systém předplatného (10-ti denní splatnost). Klienti mohou vyjádřit svůj nesouhlas s některým z bodů písemnou formou. 
Neučiní-li tak, je to bráno, jako souhlas a porozumění. 

3. Po vstupu do areálu Pexesa zkontrolujte, zda jste branku zajistili pojistnou záklapkou proti otevření dětmi. 

4. Kočárky, kola, odstrkovadla a jiné dopravní prostředky (vždy bez dítěte) umisťujte v přístřešku před vchodem do Pexesa. 
Jednejte tak, abyste nebránili volnému a bezpečnému průchodu do centra. Kočárky, kola atp. umisťujte do přístřešku  
s ohledem na ostatní potřebné a ve snaze o co nejekonomičtější využití daného prostoru. Jestliže se váš kočárek už 
nevejde do přístřešku, zaparkujte jej bez dítěte bezpečně v jeho blízkosti a proti nepříznivým vlivům počasí použijte 
pláštěnky.  

5. Do budovy Pexesa – nejsou-li dveře otevřené – se dostanete s použitím zvonku. Recepční nebo lektor/ka Vám otevře. 

6. Při vstupu do budovy centra se vždy ohlaste na Recepci. Recepce si Váš příchod zaznamená do prezenčních listin/třídnic.  

7. V případě, že přicházíte na kurz/jinou akci, na níž je potřeba se přihlásit, musíte vyplnit přihlášku, opravňující Vás ke 
vstupu. Za nezletilé osoby vyplňuje přihlášku rodič. Vyplněním přihlášky souhlasí návštěvník s pořizováním fotografií, 
audio/video záznamů sebe a svého dítěte z akcí konaných centrem a uveřejňováním těchto materiálů na webových 
stránkách a FB centra, anebo jiných komunikačních mediích, která Pexeso používá pro svou propagaci. Uveřejněním 
osobních dat v přihlášce či prezenční listině umožňuje návštěvník Pexesa/akcí Pexesa pracovat s těmito daty pro interní 
použití centra. Totéž platí, hlásíte-li se do kurzů, kroužků nebo na akce přes elektronický rezervační systém. Data jsou 
zpracovávána na základě zákona o ochraně osobních dat. 

8. Po vstupu do budovy - v šatně - převlékněte sebe i děti.  Přezujte sebe i děti do domácí obuvi, či návleků k tomu 
vyčleněných, boty uložte do botníku.  

9. Nikdy nenechávejte ve věcech odložených v šatně ani v kočárcích v přístřešku cennosti! Nejsme je schopni hlídat a za 
jejich případnou ztrátu Pexeso neručí. 

http://www.pexeso.org/


10. Nevcházejte do místností, ve kterých neprobíhá Váš kurz (veden docházkovou třídnicí). Ostatní místnosti, které jsou 
určeny pro jiné kurzy, anebo potřeby lektorů a Realizačního týmu, Vám nejsou přístupné. V případě, že do nich 
potřebujete vstoupit, kontaktujte Recepci, anebo lektora. Výjimkou je pobyt v herně v období těsně před začátkem 
Vašeho kurzu a 45 minut po skončení Vašeho kurzu. Tento prostor je pro Vás tzv. Volnou hernou, kde můžete zdarma 
trávit čas.  

11. Každou místnost používejte jen k účelům, které schválí Rada Pexesa a následně na základě jejího rozhodnutí povolí 
recepční Pexesa, lektor, anebo členka Realizačního týmu.  

12. Do vnitřních prostor i na další aktivity Pexesa nevstupujte, pokud trpíte Vy nebo Vaše děti infekční chorobou, popřípadě 
máte vši či jiné parazity. Pokud máte podezření, že by se nakažlivá nemoc u Vás či u Vašich dětí mohla rozvinout, včas se 
omluvte z programu a návštěvu odložte. Zabráníte tak tomu, aby se společný prostor Pexesa stal místem šíření 
nakažlivých nemocí a parazitů!  

13. Během účasti na programu Pexesa jste vždy plně zodpovědní za zdraví Vaše a Vašich dětí. Neustále mějte děti pod 
kontrolou, aby nezranily sebe ani okolí. Za své děti máte plnou zodpovědnost i v případě, že se jedná o program bez účasti 
rodičů – ponechejte je pod vedením lektora pouze v případě, že jste si plně jisti jejich “bezpečným” chováním a máte 
plnou důvěru v osobu lektora. 

14. Při využívání vnitřního vybavení Pexesa se chovejte ohleduplně a k tomu vždy nabádejte i své děti. Pokud víte o některé 
součásti vybavení Pexesa, že je závadná, tuto skutečnost oznamte recepci, lektorovi anebo člence Realizačního týmu.  

15. Použité pomůcky a vybavení prostor Pexesa, včetně vybavení zahrádky, vracejte Vy i Vaše děti na původní místo. Uklízejte 
po sobě.  

16. S pravidly používání počítače ve „sdílené kanceláři-PC učebně“ Vás seznámí recepční. Dbejte ohleduplného, správného a 
bezpečného používání počítače s internetovým připojením v intencích řádů a pravidel Pexesa.  

17. Ve výtvarné dílně smíte být jen se souhlasem lektora/recepční/členky Realizačního týmu. V žádném případě nepoužívejte 
vybavení a pomůcky dílny bez svolení lektora/recepční/členky Realizačního týmu. V této místnosti se pohybujte opatrně  
a s ohledem na její vybavení. 

18. V tělocvičně smíte být jen se souhlasem lektora/recepční/členky Realizačního týmu. Bez vědomí lektora nepoužívejte 
nářadí, ani jiné vybavení tělocvičny. Principy a vhodnost používání vybavení tělocvičny konzultujte s lektorem. Dbejte  
na bezpečný provoz v tělocvičně. Chraňte sebe a své děti před nebezpečím rozbití zrcadla, oken a dalšího vybavení.  

19. Ve Sdílené kanceláři-PC učebně smíte být jen se souhlasem lektora/recepční/členky Realizačního týmu. Bez jejich vědomí 
není možné používat počítačů. Dbejte bezpečného a šetrného zacházení s počítači i jejich přídatným technickým 
vybavením. Každou vadu hlaste na recepci.  

20. V hernách ani jiných prostorách Pexesa není dovolen volný pohyb veřejnosti. Před kurzem, po ukončení kurzu či mimo 
hodiny kurzů, jsou prostory Pexesa otevřeny návštěvníkům na vlastní zodpovědnost. U nezletilých návštěvníků nesou 
zodpovědnost za pobyt dětí v prostorách Pexesa mimo hodiny kurzů jejich rodiče.  

21. Dbejte na rozlišování toalet pro dospělé a děti.  

22. Na toaletách udržujte čistotu po sobě i svých dětech. Vždy po sobě i svých dětech toaletu zkontrolujte s cílem opustit ji 
čistou. Použije-li dítě dětské prkénko, postříkejte jej následně desinfekčním roztokem v rozprašovači, opláchněte vodou a 
na konec otřete papírovým ubrouskem. Vše potřebné najdete v místnosti toalety. Použije-li dítě nočník, po jeho vylití do 
toalety jej napusťte vodou, kterou vylijete opět do toalety a dále postupujte jako v případě čištění prkénka – viz. dětské 
prkénko výše. Desinfekční roztok dávkujte citlivě – s ohledem na úspornost a bezpečí při jeho použití. V žádném případě 
nevhazujte do toaletní mísy vlhčené ubrousky, dámské vložky a tampony ani dětské pleny. Před odchodem z toalet 
umyjte a utřete ruce sobě i svým dětem.  

23. Potraviny a nápoje konzumujte pouze u stolečků v Setkávárně popřípadě výtvarné místnosti, aktuálně upravené pro 
konzumaci potravin. Vždy zde udržujte pořádek, vše po sobě a svých dětech ukliďte. Nikdy nenechávejte děti běhat s 
jídlem či pitím v herně ani v jiných prostorách Pexesa. To z důvodu jejich bezpečnosti a z důvodu udržení pořádku. 

24. V prostorách Recepce najdete rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu na ohřev dětské stravy. Dbejte bezpečného 
používání těchto zařízení, jak velí základní pravidla pro její použití v návodu. Nejsou-li vám jasná, kontaktujte pro radu či 
pomoc recepční. Ohřátý nápoj či potravinu zkontrolujte, aby nedošlo k opaření/popálení při konzumaci. 

25. Třiďte odpad do popsaných košů, umístěných v Pexesu. Nevíte-li si rady, informujte se u recepční. 



26. Použité dětské pleny vhazujte do speciálně určeného odpadkového koše na dětských toaletách, anebo si je s sebou při 
odchodu odneste. Pleny svým dětem měňte pouze na dětské toaletě.  

27. Nástěnky v prostorách vstupní chodby, Recepce, Herny i Setkávárny Vám nabízejí celou řadu informací. Nástěnky v 
prostorách šatny nabízí možnost především Vám samotným komunikovat s dalšími návštěvníky Pexesa. 

28. V případě ohrožení lze použít dva východy z Pexesa – dveřmi vedle výtvarné dílny (zadní vchod), anebo vstupními dveřmi 
do Pexesa (hlavní vchod).  

29. Používáte-li naše prostory pro poradny a vzdělávací aktivity v budově Patia (Žitavského 496, vstup z ulice Hauptova), řiďte 
se výše uvedenými body. Specifika jsou vymezena zde: 

a. Do prostor vstupujete s použitím zvonku – bzučáku. Dbejte na to, abyste vcházeli sami a zavřete za sebou opět 
dveře.  

b. Doprovázíte-li své děti na aktivity v těchto prostorách, předejte je členkám Realizačního týmu, anebo postupujte 
dle dohody s členkami Realizačního týmu 

c. Při používání výtahu se chovejte jak velí pravidla v tomto zařízení 

d. Únikové cesty z budovy jsou dvě – do dvora a ven do ulice. Jsou značeny povinným značením. 

e. Při vstupu se spolu s dětmi přezujte, anebo dbejte jiných pokynů členů Realizačního týmu 

f. V místnostech se chovejte ohleduplně s cílem nerušit nájemníky ostatních kanceláří.  

g. Na toaletách a v kuchyňce, tedy prostorách sdílených s dalšími kancelářemi v patře, udržujte čistotu a pořádek.  

 
Děkujeme Vám, že jste věnovali čas přečtení tohoto Provozního řádu a věříme, že díky jeho respektování ze strany všech 
návštěvníků centra pro Vás bude pobyt v prostředí Pexesa příjemným a inspirativním zážitkem.  

Za Realizační tým Pexesa, Mgr. Michaela Bernardová, ředitelka 

 
Datum poslední aktualizace dokumentu: 22.2.2017 

Datum účinnosti aktualizované verze: 1.3.2017 

 


