
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s. 
Oblá 51, Brno, 634 00, IČ: 27001636 

 

 

1. Podmínky pobytu/pohybu pro klienty služeb Kontaktního a informačního 

centra + ostatní dospělé klienty mateřského centra (veškeré prostory 

mat.centra) 

 

 Vstup do vnitřních prostor mateřského centra (dále jen MC) je možný pouze 

v čistých, bezpečných přezůvkách s bílou podrážkou (ponožkách).  

 

 Každá příchozí maminka/tatínek/doprovod dítěte se zaregistruje a zaplatí aktuální 

výši pobytného (viz. informace na tiskopisu „HERNA: pobytné - seznam rodin“ – u 

kanceláře Kontaktního a informačního centra), pokud nepřichází k výkonu již 

předplacené aktivity v MC. Uvedená částka pobytného se vztahuje na pobytné 

pro celou rodinu v rámci herny a ostatních prostor (mimo víceúčelový sál a 

terapeutickou  místnost). Cena pobytného nezahrnuje úrazové pojištění. 

 

 Každá dospělá osoba, která přichází využít služeb Kontaktního a informačního 

centra (dále jen KaIC), se zapíše do seznamu (viz. tiskopis „Prezenční 

listina/seznam návštěvníků KaIC). Služby KaIC jsou bezplatné a spadá do nich také 

nabídka služeb „Family Pointu“ – zaopatření dítěte (nakrmení, přebalení, 

hygienická obsluha apod.) 

 

 Kočárky i venkovní obuv nechávejte při vstupu do MC 

na čistící zóně (zátěžovém koberci), případně si můžete obuv přenést do botníků 

v rámci šatny. Kočárky do šatny nepatří! 

 

 Odpovědnost za dítě nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu společného 

pobytu v MC. Rovněž si ručíte za svoje osobní věci. 

 

 Nevoďte do MC nemocné děti. 



  

 Přebalovací pulty, nočníky i dětské wc redukce, které jsou v MC k dispozici všem 

návštěvníkům, udržujte v čistotě. Použité dětské pleny vhazujte do koše 

v koupelně. Obecně dodržujte hygienu na WC. 

 

 Konzumace jídla a pití je možná pouze v prostorách kuchyňky MC ! Zde, prosíme, 

o roztřídění vzniklého odpadu – s ohledem na aktuální stav a počet 

předchystaných sběrných nádob.  

 

 Před odchodem z MC je nutno uklidit všechny použité hračky a ostatní potřeby na 

původní místo. 

 

 Dbejte na šetrné zacházení s veškerým vybavením MC. Za případné škody na 

majetku MC nebo pronajímatele prostor způsobené Vaší osobou či Vaším 

dítětem, přebíráte osobní i finanční odpovědnost. 

 

 Závady, poruchy či jakékoliv další připomínky a dotazy směrujte prvotně na 

koordinátorku KaIC. V případně její nepřítomnosti se v těchto záležitostech 

obracejte na lektorku/služební maminku/tatínka. 

 

 Šetřte vodou, elektřinou, teplem, materiálem.  

 

 Dodržujte pokyny pro používání elektrických spotřebičů a dalšího zařízení MC – 

viz. tištěné popisky u nich. 

 

 Nerušte ostatní programy. Prosíme také o zvýšenou toleranci při řešení konfliktů 

mezi dětmi.  

 

 

2. Podmínky pobytu/pohybu pro klienty MC v rámci aktivit ve víceúčelovém 

sálu (při aktivitách dětí s dospělým doprovodem) 

 

Lektor aktivity: 

- dbá na čistotu a pořádek  

- dbá na vhodnou teplotu (18 – 20 stupňů) 

- dbá na řádnou přípravu lekce 

- kontroluje bezpečnost používaného nářadí, náčiní, cvičebních sestav a pomůcek 

- je příkladem pro děti i dospělý doprovod dítěte 

- má právo nepřijmout do lekce nemocné děti či dospělý doprovod  



 

Rodič nebo jiný dospělý doprovod dítěte: 

- vždy zodpovídá za bezpečnost dítěte při výkonu aktivit dětí s dospělým 

doprovodem  

- přebírá finanční odpovědnost za případné škody na majetku MC nebo 

pronájemce prostor způsobené jeho dítětem (doporučujeme pojištění 

odpovědnosti za škodu) 

- zodpovídá za své soukromé cennosti, které si bere s sebou  

- je povinen dbát pokynů lektora a po dobu výkonu aktivity se plně věnovat svému 

dítěti 

- zváží krátkodobý odchod ze sálu (např. do herny) v případě, že dítě „nemá svůj 

den“ 
- zamezí u dítěte konzumaci jídel (např. žvýkání, bonbon v puse…..) při výkonu 

aktivity 

- v průběhu aktivity netelefonuje, nenarušuje její průběh zbytečnou konverzací 

s jinými osobami  

- jde dítěti při výkonu aktivity příkladem 

- dbá na to, aby dítě docházelo do aktivity zdravé 

- akceptuje pokyny lektora dané aktivity, neruší ostatní při jejím výkonu 

- dbá na to, aby dítě nekonzumovalo jídlo v rámci víceúčelového sálu (pití 

v průběhu výkonu aktivity je samozřejmě dovoleno) 

- zodpovídá za volbu vhodného typu obuvi k výkonu aktivit v rámci sálu – pro sebe i 

dítě (čistá obuv s pevnou patou a bílou podrážkou) 

- společně s dětmi po skončení aktivity uklidí hračky, cvičební pomůcky, nářadí, 

náčiní atd. na místo, kam patří 
 

 V případě nezvladatelnosti projevů Vašeho dítěte, může být dítě z docházky do 

aktivity i vyřazeno, a to v případě, pokud by svým jednání bránilo ostatním dětem 

a jejich doprovodu v plnohodnotném prožití aktivity. 

 V ceně aktivity není zahrnuto úrazové pojištění  

 Během výkonu aktivit mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy pro 

prezentaci programu MC (Váš případný nesouhlas s tímto bodem můžete předat 

písemně provozovateli aktivity a kopii si nechat stvrdit podpisem) 

 

 

3. Podmínky pobytu/pohybu pro klienty MC v rámci všech prostor MC (při 

aktivitách dětí bez dospělého doprovodu) 

 



 Doprovod předává dítě zdravé a způsobilé k absolvování dané aktivity, na 

případné zdravotní potíže upozorní lektora aktivity předem. 

 

 Před začátkem aktivity čekají děti v šatně, dokud si je lektor nepřevezme (za jejich 

bezpečnost jsou v této době zodpovědní rodiče). 

 

 Za případné škody na majetku MC nebo pronájemce prostor, způsobené Vaším 

dítětem, přebíráte finanční odpovědnost (doporučujeme pojištění odpovědnosti 

za škodu) 

 

 V případě nezvladatelnosti projevů Vašeho dítěte, bude na požádání lektora 

v rámci výkonu aktivity přítomen dospělý zástupce, který převezme zodpovědnost 

za jeho bezpečí (z docházky může být dítě i vyřazeno, pokud by svým jednání 

bránilo ostatním dětem v plnohodnotném prožití aktivity). 

 

 V ceně aktivity není zahrnuto úrazové pojištění 

 

 Během výkonu aktivit mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy pro 

prezentaci programu MC. Vyplněním či mailovým odesláním přihlášky dáváte 

souhlas s pořizováním fotodokumentace a natáčením videozáznamů z průběhu 

akce a s jejich použitím k propagaci programu MC. (Váš případný nesouhlas 

s tímto bodem můžete předat písemně provozovateli aktivity a kopii si nechat 

stvrdit podpisem). 

 

 

4. Podmínky pobytu/pohybu pro klienty MC v rámci všech prostor MC – (při 

aktivitách dětí bez dospělého doprovodu typu „příměstský tábor“) 

 

  

Podmínky účasti na tomto typu aktivit: 

 zdravotní způsobilost dítěte (posudek dětského lékaře na starší 12 měsíců v den 

ukončení tábora) – posudek bude vyžadován při nástupu na tábor 

 

 tábor není určen pro děti s fyzickým či mentálním handicapem 

 

 V ceně tábora není zahrnuto úrazové pojištění 

 



 Během výkonu aktivit mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy pro 

prezentaci programu MC. Vyplněním či mailovým odesláním přihlášky dáváte 

souhlas s pořizováním fotodokumentace a natáčením videozáznamů z průběhu 

akce a s jejich použitím k propagaci programu MC. (Váš případný nesouhlas 

s tímto bodem můžete předat písemně provozovateli aktivity a kopii si nechat 

stvrdit podpisem). 

 

 Beru na vědomí, že bude mou povinností odvézt si z tábora dítě v případě, že 

psychicky nezvládne odloučení od rodiny nebo že bude svými nezvladatelnými 

projevy a jednáním opakovaně bránit ostatním dětem v plnohodnotném prožití 

prázdninového pobytu. 

 

 Za případné škody na majetku MC nebo pronájemce prostor, způsobené Vaším 

dítětem, přebíráte finanční odpovědnost (doporučujeme pojištění odpovědnosti 

za škodu) 

 

 

 

5. Směrnice BOZP účinná ke dni 2.1.2014 (viz. příloha Provozního řádu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní řád je platný k 2.1.2014. 

Vyhotovila: Hana Ondráčková, předsedkyně o.s. 

 


