VNITŘNÍ PROVOZNÍ ŘÁD MC ANDÍLCI
1. Mateřské centrum (MC) je otevřeno mimo všech školních prázdnin každé pondělí a středu
od 9.30 do 11.30, každý čtvrtek od 8.30 do 10.30 hod. V ostatní dny je otevřeno dle
programu.
2. Prosíme o respektování a dodržování věkových rozdělení dětí v daném dni programu.
Každé období má svá vývojová specifika a nároky. Předcházíme tím zmatku a neklidu u dětí,
který by mohl nastat, zvláště u miminek.
3. Je možné vodit do programu sourozence dětí, kterých se program přímo netýká.
4. Každý návštěvník zaplatí službě 30,- Kč vstupné za rodinku. Výjimku platby mohou být
úterní přednášky nebo čtvrteční dílničky, kde může být příspěvek za přednášku či příspěvek
za výrobek dražší. Zároveň každý nový návštěvník (maminka, tatínek, další rodinný
příslušník) podepíše službě, že byl seznámen s tímto provozním řádem a tím souhlasí
s danými podmínkami.
5. Při výtvarné činnosti ve čtvrtek je při platbě jednoho vstupného zahrnut jeden výrobek
(dle nákladnosti materiálů). Další výrobky jsou možné vyrábět na dotaz služby nebo
zaplacení dalšího vstupného. V případě nákladnějšího vyrábění bude čtvrteční vstupné
dražší. Na tuto skutečnost budete v předstihu upozorněni.
6. Vstup do prostor MC je pouze v přezůvkách, rodiče mohou být v ponožkách.
7. Přezouvejte se a převlékejte se v šatně. Prosím, nenechávejte své bundy a kabáty
v prostorách herny. Cennosti nenechávejte bez dozoru a v šatně.
8. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v MC. Doprovod
dítěte musí být starší 18 ti let.
9. Na rodičích zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v MC vzhledem k aktuálnímu
zdravotnímu stavu (buďte k sobě ohleduplní a nevoďte do centra nemocné děti, třeba i jen
při podezření na začínající chorobu).
10. Veďte své děti k pořádku. Před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte,
aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně a aby neubližovaly ostatním
dětem.
11. Do prostoru MC je možné nosit dětem svačinky a pití, ale konzumace je možná pouze
u pracovních stolků či stolečků v herně. To se týká i nejmenších dětí, učíme je respektovat
pravidla a řád.
12. V MC je k dispozici WC pro děti. Vždy tam své dítě doprovoďte kvůli bezpečnosti, úklidu
a spláchnutí. V případě potřeby můžete u služby zakoupit jednorázové plenky a papírové
kapesníčky. Při použití nočníku žádáme o jeho dezinfekci.
13. Za věci, které necháte v MC ležet bez dozoru, neručíme!
14. Souhlasím s pořizováním fotografií z jednotlivých činností a akcí centra vč. jejich
uveřejňování na stránkách FB a na webových stránkách www.andilci-hrotovice.cz.
15. V MC je Vám k dispozici „Kniha přání a stížností“. Zde můžete uvádět Vaše stížnosti,
připomínky, přání i nápady! K stížnostem se bude vyjadřovat v nejbližším možném
termínu koordinátorka MC.

DĚKUJEME VÁM, ŽE CHÁPETE NAŠE PRAVIDLA A DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD.
NAŠÍ SNAHOU JE UDRŽET V MC POŘÁDEK A ZACHOVAT VYBAVENÍ, ABY MOHLO
SLOUŽIT VŠEM.
DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL RESPEKTUJEME OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY A UČÍME
DĚTI PŘÍKLADEM.

