
 

Mateřské centrum Lidičky je místem pro setká
přátelství, děti i dospělí zde rozvíj
aby se všichni přítomní cítili dobře a proto je nez

 

Při každé návštěvě 
(babičky, dědečky, tetičky …)
návštěvu centra

 

Pro všechny dětičky, maminky i babičky 
platí povinnost mít do MCL čisté botičky

 

Děti dohlížejí
prezenční listiny a zaplatili poplatek za
(poplatky za 
jsou dále použity na rozvoj MC

 

Rodiče i děti by si měli dávat pozor na své věci a o věci zapůjčené by 
měli pečovat jako o své vlastní
jejich krabičky a ukliďte všechen nepořádek.

 

Pokud je dítě nemocné, nebo má podezření že bude nemocné, poprosí 
rodiče, aby zůstali raději doma

 

Pokud mají děti hlad, požádají
Činí tak jen na místech vyhrazených pro jídlo

 

Za přítomnosti dětí není dovoleno př
návykové látky kromě kávy a čokolády (v ostatních případech je 
povolen pouze lehký alkohol)

 

Rodiče, buďte tolerantní ke způsobu navazování přátelství svých dětí a 
dohlížejte jen na to, aby si děti vzájemně neubližovaly

Jak to u nás chodí 

Mateřské centrum Lidičky je místem pro setkávání rodičů a dětí, navazují se zde nová 
zde rozvíjí své znalosti a dovednosti. Při všech aktivitách je důležité, 

aby se všichni přítomní cítili dobře a proto je nezbytné dodržovat následující zásady.

Při každé návštěvě MCL nesmí děti doma zapomenout své rodiče
(babičky, dědečky, tetičky …), kteří na děti budou dávat pozor po celou 
návštěvu centra. 

Pro všechny dětičky, maminky i babičky (i všechny ostatní návštěv
platí povinnost mít do MCL čisté botičky. 

Děti dohlížejí na rodiče, aby se zapsali do návštěvní knihy
prezenční listiny a zaplatili poplatek za aktivitu, které se budou účastnit 
(poplatky za jednotlivé aktivity jsou stanoveny v ceníku MC
jsou dále použity na rozvoj MC Lidičky). 

Rodiče i děti by si měli dávat pozor na své věci a o věci zapůjčené by 
měli pečovat jako o své vlastní. Při odchodu z herničky uložte hračky do 
jejich krabičky a ukliďte všechen nepořádek. 

Pokud je dítě nemocné, nebo má podezření že bude nemocné, poprosí 
rodiče, aby zůstali raději doma. 

d mají děti hlad, požádají své rodiče o umytí rukou a nakrmení. 
jen na místech vyhrazených pro jídlo. 

Za přítomnosti dětí není dovoleno přinášet do prostor MCL žádné 
návykové látky kromě kávy a čokolády (v ostatních případech je 
povolen pouze lehký alkohol). 

buďte tolerantní ke způsobu navazování přátelství svých dětí a 
dohlížejte jen na to, aby si děti vzájemně neubližovaly
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Rodiče i děti by si měli dávat pozor na své věci a o věci zapůjčené by 
herničky uložte hračky do 

Pokud je dítě nemocné, nebo má podezření že bude nemocné, poprosí 

umytí rukou a nakrmení. 

inášet do prostor MCL žádné 
návykové látky kromě kávy a čokolády (v ostatních případech je 

buďte tolerantní ke způsobu navazování přátelství svých dětí a 
dohlížejte jen na to, aby si děti vzájemně neubližovaly. 


