
PEXESO z.s., Sídlo: Neumannova 1451/1, 156 00 Praha 5 – Zbraslav                      
Pracoviště: Žabovřeská 1227,  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 Žabovřeská 1227, 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.  

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 zodpovídá 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. 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. Nenechávejte si v kočárku cenné věci, neručíme za ně. 

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

http://www.pexeso.org/


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

7.    V případě, že přicházíte na kurz/jinou akci, na níž je potřeba se přihlásit- vyplňte své údaje 
v rezervačním systému na https://pexeso.webooker.eu/. Za nezletilé osoby vyplňuje přihlášku 
rodič. Vyplněním přihlášení 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. 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, příp. do sportovní obuvi se světlou podrážkou při 
návštěvě sportovních kurzů, 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. 

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 20 minut po 
skončení Vašeho kurzu. Tento prostor je pro Vás tzv. Setkávárnou, volnou hernou, kde můžete 
zdarma trávit čas v otevíracích hodinách recepce. 

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.  Bezpečnostní opatření platná v době zvýšeného šíření nebezpečných virů a infekcí 
(pandemie):      Nevstupujte do prostor Pexesa pokud trpíte příznaky jakéhokoliv přenosného 
onemocnění, pokud je člen Vaší domácnosti již diagnostikován na přítomnost nakažlivé 
nemoci, případně pokud jste byli v oblasti, která je zasažena šířením nakažlivé nemoci. Ve 
všech prostorách Pexesa (i venkovních) se pohybujte se zakrytými ústy a nosem (platné pro 
všechny včetně dětí nad 2 roky věku). Po vstupu do prostor Pexesa si důkladně vydesinfikujte 
ruce připraveným desinfekčním prostředkem. Při pohybu po Pexesu dodržujte odstupy od 
ostatní osob v doporučené vzdálenosti 2m. Na toalety vstupujte jednotlivě. Na cvičení choďte 
již převlečeni do cvičebního oblečení. Pokud máte možnost, přineste si svou cvičební položku. 
Všechny pomůcky, které jste použili při svém kurzu, sami vydesinfikujte připraveným 
desinfekčním prostředkem. Pokud se u Vás projeví nebezpečné infekční/virové onemocnění 
do týdne od poslední lekce, informujte recepci Pexesa o této skutečnosti. 

14. 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. Sledujte prosím doporučení realizačního týmu Pexesa ohledně 
vhodného vybavení a oblečení vašich dětí na aktivity. Vybavte děti sportovní obuví se světlou 
podrážkou do tělocvičen, vhodnou trekovou obuví a oblečením dle aktuálního počasí na lekce 
venku, workshopy či tábory, ušpinitelným oblečením na výtvarné aktivity. 

15. 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. 

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

17. S pravidly používání počítače ve „sdílené kanceláři“ Vás seznámí recepční, použití počítače 
je nenárokové a závisí na momentální volné kapacitě. Dbejte ohleduplného, správného a 
bezpečného používání počítače s internetovým připojením v intencích řádů a pravidel Pexesa. 

18. 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. 

19. 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. 

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 Setkávárny najdete mikrovlnou troubu na ohřev dětské stravy. Dbejte 
bezpečného používání tohoto 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 jsou primárně určeny pro komunikaci Pexesa, ale je-li tam místo, 
můžete přišpendlit svůj leták a takto komunikovat (za dodržení zásad slušnosti a dobrých 
mravů) s dalšími návštěvníky Pexesa. 

28. V případě ohrožení lze použít tyto východy z Pexesa – v pavilonu A hlavními dveřmi, v 
pavilonu B dveřmi z tělocvičny na terasu (zadní vchod), anebo vstupními dveřmi do Pexesa 
(hlavní vchod). 

29. Ve všech prostorách Pexesa je zakázáno rozdělávat otevřený oheň a konzumovat alkohol. 

30. 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: 7.3.2022      

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR 

Pokud jste našim klientem, dárcem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem 
webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. 
Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti 
s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Ke správě a zpracování Vašich osobních dat přistupujeme zodpovědně a podle platných 
právních předpisů. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně 
osobních údajů (dále jen GDPR), přináší do této oblasti další požadavky. Ptáte se, jak je 
splňujeme my? Ty nejdůležitější odpovědi naleznete níže. A pokud máte další otázku, jsme 
tady pro Vás na recepce.pexeso@seznam.cz 

Kdo je správce? 
Správcem osobních údajů je PEXESO, z.s., (dále jen Pexeso), Neumannova 1451/1, Praha- 
Zbraslav, IČ: 27020592. Pexeso provozuje webovou stránku www.pexeso.org 

Kontaktní údaje 
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-
mail: recepce@pexeso.org 
 
Prohlašujeme 
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti 
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy 
že: 
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a 



to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného 
souhlasu. 

Získávání a zpracovávání osobních údajů 
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním 
způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, 
webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také 
datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z 
vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. 

Bezpečnost 
Pexeso přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené 
údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní 
opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují. 

Použití a postoupení osobních údajů 
Pexeso používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou 
administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém 
rozsahu, jaký je k tomu potřebný. 

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných 
právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni 
diskrétností v rámci uzavření Zpracovatelské smlouvy. 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli písemně vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, 
jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Kontaktujte nás na recepce@pexeso.org 
 

Právo na výmaz (být zapomenut) 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, 
ale pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze 
systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Přejete-li si vymazat Vaše osobní údaje, pošlete 
nám písemnou žádost na adresu Neumannova 1451/1, Praha – Zbraslav nebo jí doneste 
osobně do Pexesa, Žabovřeská 1227, Praha - Zbraslav. Na zajištění práva na výmaz 
potřebujeme 30 dní.  Vymažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným 
zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se 
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud 
nejprve budete o tomto podezření informovat nás na 
recepce@pexeso.org, abychom případné pochybení mohli napravit. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš klient, dárce nebo 
jste se o zasílání newsletteru sami zažádali. 
Odběr našich newsletterů můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém 
zaslaném e-mailu. 

Mlčenlivost 
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat 
Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o 



bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních 
údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho 
souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018  

 

 

 
 

 


