Z á p i s č. 9/2020
z mimořádné schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 7.5.2020

Přítomni: Gut, Dvořáková, Janovská, Fuchs, Jančíková
Omluveni: Zatloukal, Zahrádková
Schůze byla realizována formou Skype video konference.
Program: 1) Zahájení
2) Provoz sokolovny od 11.5.
3) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br. Gut

2) Výbor projednal a schválil provoz sokolovny od 11.5.2020 následovně:
dle nařízení vlády ze dne 4.5.2020 je možné od 11.5.2020 začít opětovně využívat i vnitřní sportoviště.
Podmínkou pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti je dodržování následujících
pravidel:
−
na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
−
vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
−
sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének,
−
na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou - BUDE UMÍSTĚNA
NA STOLKU U VSTUPU DO TĚLOCVIČNY A U VSTUPU DO SOKOLOVNY
−
nebudou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a
podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních
prostorech nepotkávalo vícero osob - JE ZÁKAZ PŘEVLÉKÁNÍ V PROSTORÁCH TĚLOCVIČEN A PŘÍSÁLÍ. Prakticky by měl
přijít každý již převlečen, v šatně se pak pouze přezout.
−
po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek –
ZODPOVÍDÁ TRENÉR KONČÍCÍHO ODDÍLU
−
striktně dbát na to, aby do sokolovny vstupovali pouze členové příslušného oddílu (důsledné zavírání
vstupních dveří - ZODPOVÍDÁ TRENÉR ODDÍLU
−
zahájení činnosti oddílu sdělí zodpovědný trenér starostovi nebo jednateli TJ alespoň dva dny předem.
−
bude dodržován Rozvrh cvičebních hodin, výjimky nutno odsouhlasit Výborem TJ
Vzhledem k náročnosti dodržování uvedeného Výbor rozhodl o započetí činnosti pouze u oddílů dospělých s menším
počtem účastníků (krasojízda, volejbal, florbal, aerobic, sálová kopaná).
Oddíl jógy: v případě zájmu lze cvičení konat v Sokolovně, termín cvičení nutno projednat.
Fungování dětských oddílů v těchto podmínkách považujeme prozatím za nereálné.
Úklid bude probíhat ve standardním režimu s důrazem na dezinfekci exponovaných míst (kliky, dveře, sociální
zařízení).
Dezinfekci na umývání a na ruce zajistí br. Fuchs, současně poučit paní uklízečku o způsobu používání dezinfekce.
Na WC budou pouze jednorázové papírové utěrky.

3)

Závěr
▪ Schůzi ukončil starosta br. Gut

Další schůze výboru formou video konference se koná v pondělí 18. 5. 2020 od 18:00 hodin
Zapsal: Gut

