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Provozní řád    
pro návštěvníky a účastníky zájmového vzdělávání v budově SVČ Turnov, Husova 77 

Provoz 
Prostory Střediska pro volný čas dětí a mládeže (SVČ) Turnov slouží k výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti. 

Provozní doba: pro zájmové činnosti pracovní dny 13:00 – 18:00, jinak dle akcí v programu SVČ Turnov 

Prostory budovy jsou přístupné: 
- v pracovní dny: obvykle od 7:30 do 18:00 hodin; dle schváleného odpoledního rozvrhu 
- o víkendech a ve svátky: pouze v době konání programové akce SVČ, dle jejího rozsahu. 
- během letních prázdnin: je budova pro veřejnost uzavřena kromě akcí vypsaných v programu  

Úřední hodiny v kanceláři pro veřejnost i zaměstnance: 
- jsou v úterý a čtvrtek od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 

Režimové pokyny 
1. V dopoledních hodinách je provoz v budově řízen službu konajícími pracovníky SVČ Turnov. 
2. V odpoledních hodinách je provoz řízen pedagogickými pracovníky dle prostoru a činnosti. 
3. Vstup do budovy je pro návštěvníky a účastníky vzdělávání a zájmové činnosti povolen pouze v provozní 

době. V dopoledních hodinách je možný přístup na konzultace se zaměstnanci SVČ Turnov. 
4. Do učeben, sálu a kanceláří je povolen vstup jen za dozoru ze strany pracovníků SVČ Turnov. 
5. V budově se návštěvníci a účastníci kroužků během zájmové činnosti řídí pokyny pracovníků SVČ Turnov. 
6. Účastníci kroužků a zájmové činnosti jsou povinni se do prostor malého sálu přezouvat. Věci si odkládají na 

určených místech, kde si nesmějí nechávat cenné věci. Cennosti lze v případě potřeby uschovat v kanceláři. 
7. Každý návštěvník zachovává platná hygienická a bezpečnostní pravidla. 
8. Všechny pracovny, učebny, sál a venkovní zahrada mají zpracovaný vlastní provozní řád, který je závazným 

dokumentem pro jejich využívání, a který je umístěn viditelně v daném prostoru. 
9. Ve všech prostorách Žluté ponorky je zakázáno samostatně manipulovat s nábytkem (kromě stolů a židlí) a 

dalším zařízením. Každé poškození vybavení či zařízení, je nutno nahlásit pedagogickému pracovníkovi nebo 
správci Žluté ponorky. 

10. Úmyslné poškození nebo zničení majetku či vybavení hradí v plném rozsahu viník (v případě nezletilého viníka 
jeho zákonný zástupce). 

11. Ve všech prostorách SVČ Turnov je přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje 

a jiné návykové látky. 
12. Při odchodu z místností, kde probíhá vzdělávání a zájmová činnost mají všichni pracovníci i nájemci povinnost 

zkontrolovat uzavření oken, vodovodních baterií a vypojení el. spotřebičů. 
13. Odemykání, uzamykání a kódování budovy SVČ Turnov provádí pověřené osoby, které zodpovídají za prostory 

SVČ Turnov a jejich zabezpečení po ukončení činností v budově. 
14. Pokud se v prostorách Žluté ponorky nachází osoby smluvně zmocněné k užívání některých místností 

v budově, je jejich povinností viditelně označit svoji přítomnost na tabuli nad kódovací skříňkou u vchodu. 
Informace o časech a osobách, které provádí standardní zakódování v jednotlivých dnech je vyvěšena tamtéž. 
Po tomto čase již MUSÍ být budova uzamčena! 

15. Způsob a četnost provádění úklidu jednotlivých prostor SVČ Turnov je uveden v příloze provozního řádu. 
 
 
 
V Turnově dne 1.1. 2016  Tomáš Zakouřil 
 ředitel SVČ Turnov 

 
 
 


