PROVOZNÍ ŘÁD
Rodinné centrum Klubák, z. s.
Sídlo: náměstí 28. dubna 1/48, 635 00 Brno
IČO:

028 84 950

Odpovědné osoby:
Ing. Miroslava Weiszová, bytem Za Humny 232, 664 34 Rozdrojovice, dat. nar. 22. října 1970
Ivana Drobiszová, bytem Dusíkova 905/29, Lesná, 638 00 Brno, dat. nar. 26. července 1977

Rodinné centrum (RC) je otevřeno každý všední den od pondělí do pátku od 8.00 hod do 19.00 hod.
Využití RC je možné po předchozí domluvě s odpovědnou osobou i na soukromé akce mimo běžnou
otevírací dobu nebo v případě veřejných mimořádných akcích pořádaných RC.
RC je určeno pro všechny – děti, rodiče, prarodiče, příbuzné i kamarády.
Návštěvníci mají k dispozici vstupní chodbu, šatnu, hlavní místnost s kuchyňským koutem, hernou a
prostory pro pohybové aktivity (cvičení, taneční kroužky, dramaticko-hudební výchovu, apod.),
místnost pro individuální kroužky (jazykové kurzy, výtvarné dílny, rukodělné činnosti apod.) , 2x
sociální zařízení (ženy, muži) a sprchový kout.
Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v RC, nenechává své dítě bez
dozoru. Důležitá je vyšší tolerance doprovodu dítěte „při vzájemném poznávání dětí“.
V RC je pobyt povolen jen zdravým dětem a jejich odpovědných zástupců. Do vnitřních prostor je
přísný zákaz osobám s infekčním onemocněním. V případě podezření odpovědných osob RC nebo
jejich zástupců na nemoc, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si RC vyhrazuje právo zavolat
zodpovědnou osobu a předčasně ukončit pobyt v RC.
Případné poškození vybavení RC hradí po domluvě rodiče.
Děti i jejich doprovod se přezouvají ve vstupní chodbě. Na odložení věcí slouží umístěné botníky
s poličkami a věšáky. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. Vstup do prostor RC je
možný pouze v přezůvkách, ponožkách či s návleky.
Kočárky lze zanechat za hlavními vchodovými dveřmi Bystrckého mlýna pod inzertní tabulí, která je
umístěna před firmou GG Tabák, popřípadě před Podpěrovou pekárnou. Za kočárky a věci v nich
uložené RC nebere žádnou zodpovědnost.
Kuchyňský kout mohou využívat pouze odpovědné osoby a osoby k tomu určené. Pokud bude
kdokoliv potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obrátí se na odpovědnou osobu.
Technické zařízení centra (CD přehrávač, el. spotřebiče, osvětlení) obsluhuje lektor nebo jím
pověřená osoba.
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V celé budově RC platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek.
Programy (kurzy, kroužky) v RC jsou kapacitně omezeny. Jednotlivých programů pro rodiče a děti se
účastní maximálně 15 dospělých a 15 dětí, samostatných programů pro děti nebo dospělé se účastní
maximálně 15 osob.
Na každý kroužek nebo kurz je nutné sepsat potřebnou přihlášku s veškerými informacemi, nutnými
k řádné evidenci, která bude uložena v RC. Veškeré změny je třeba hlásit při příchodu a sepsat je
písemně s lektorem - nahlásit změny v adrese, emailu, telefonu apod. Jednotlivé programy jsou
placeny půlročně. Je možné zaplatit i jednotlivé vstupy.
Děti na společné programy s rodiči přicházejí v doprovodu minimálně jedné dospělé osoby, která
zodpovídá za své dítě během celého pobytu v RC. Děti na samostatné programy přivádějí rodiče nebo
jiná zodpovědná osoba, od kterých si je převezme lektor programu. Lektor odpovídá za děti od doby
převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi
pověřeným zástupcům předají. Lektor je pověřen předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám
jmenovaným v přihlášce, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí lektor
předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům. Pokud může dítě odcházet z RC bez doprovodu,
musí o tom být sepsán souhlas zodpovědného zástupce a přiložen k přihlášce.
RC poskytuje i možnost hlídání dětí a to pouze od 3 let věku dítěte. Hlídání dětí poskytuje RC pouze
v době dle rozvrhu a za úplatu dle ceníku. Na samostatné dětské programy nebo hlídání dětí jsou
přijímány jen děti, které již nepotřebují plínky.
Stane-li se úraz v RC, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto vzniklou
skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákonnými zástupci. Při vážném úrazu je volána rychlá
záchranná služba.
Cenné a osobní věci si každý bere s sebou do třídy. V RC je připraven výukový materiál, a tak si děti
hračky a osobní věci nechají v šatně, případně v batůžku nebo tašce.
Každý návštěvník souhlasí s uveřejněním fotografií pořízených v RC na webových nebo
facebookových stránkách RC Klubák.
Před odchodem rodiče uklidí hračky po svém dítěti.
V případě vzniku požáru je každý dospělý povinen použít hasící přístroj a ihned přivolat hasiče na
telefonním čísle 150 a neprodleně i se svým dítětem opustit prostor RC.
Všechny nám poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby RC, jsou chráněny před
zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb.,zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími
právními předpisy České republiky.

Činnost Rodinného centra Klubák, z. s.:
a) provozovat hernu pro setkávání rodičů a dětí
b) umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat
vlastních schopností či znalostí ku prospěchu ostatních členů či náhodných návštěvníků
c) poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností
2

d) pořádat společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost při aktivní účasti rodičů a dětí
e) předávání zkušeností a pomoc při výchově a péči o děti
f) možnost získávání prvních zkušeností pro malé děti se začleňováním do dětského kolektivu
prostřednictvím her a zájmové činnosti absolvované společně s maminkou, rozvíjení
vědomostí a dovedností dětí a příprava na vstup do mateřské školky, příp. školy
g) organizování seminářů, besed a přednášek, karnevalů, divadelních představení, burz
dětského zboží, hraček, sportovních potřeb, jarmarků vlastních výrobků, hlídání dětí, výletů,
soutěží, sbírek, pořádání akcí za účasti veřejnosti, za účelem propagace harmonických vztahů
v rodinách a sbližování rodičů s dětmi, jednorázové výlety, exkurze a jiné akce, narozeninové
a jiné oslavy
h) propagování všech činností sdružení
i) příležitostný nákup a prodej zboží
j) zprostředkování reklamy
k) organizování zájmových kroužků, jazykové kurzy, sportovní lekce pro děti i dospělé
l) příměstské tábory

Úklid v prostorách RC se provádí:
a) denně setřením podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem
b) denně vynášením odpadků
c) denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, záchodů a
sprchy
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a
dezinfikováním umývadel, záchodů a sprchy
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.
Za úklid zodpovídají odpovědné osoby: Ing. Miroslava Weiszová a Ivana Drobiszová.
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