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PROVOZNÍ ŘÁD MC LIDIČKY 
 
1. Mateřské centrum Lidičky, z.s. (dále jen MC) bylo zaregistrováno u MV ČR 25. 1. 2011 a je 
určeno především rodičům a dětem. 
 
2. MC slouží k vzájemnému setkávání rodičů s dětmi, vzdělávání a aktivnímu trávení volného 
času s cílem podpořit a rozvíjet sociální vazby mezi dětmi a rodiči. MC napomáhá zlepšení 
komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi, podporuje výchovné dovednosti rodičů a 
všestranný rozvoj dítěte. Rodičům nabízí možnost aktivní seberealizace, posílení rodičovských 
kompetencí prostřednictvím odborných přednášek a kurzů a v neposlední řadě usnadnění 
návratu na pracovní trh. 
 
3. Děti přicházejí do MC v doprovodu dospělé osoby, která na ně po celou dobu pobytu v MC 
dohlíží a nese za ně, a případně za škody jimi způsobené, plnou odpovědnost. 
 
4. Návštěvník bude při příchodu do MC požádán o nahlášení jména a příjmení dítěte a o 
zaplacení vstupného dle platného ceníku (viz webové stránky MC) u zpoplatněných 
akcí/programů. Tímto aktem návštěvník souhlasí s provozním řádem MC Lidičky a dále 
souhlasí, aby MC Lidičky, z.s. se sídlem 10.června 1942 č.p.161, Lidice 273 54, IČ: 22906240, 
příp. jím zmocnění či pověření zpracovatelé, zpracovávalo a uchovávalo nahlášené osobní 
údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to za 
účelem evidence v MC a marketingových potřeb z.s. po dobu 5 let. 
 
5. Pracovníci MC mohou během programu či akcí pořizovat fotografie, na kterých můžete být 
zachyceni Vy a nebo Vaše děti. Tyto fotografie se používají pouze pro potřeby MC, zejména k 
propagaci jeho činnosti. Pokud s tím nesouhlasíte, sdělte to, prosím, pracovníkům MC. Vaše 
nesdělení nesouhlasu s pořizováním fotografií bude považováno za souhlas. 
 
6. Vstup do MC je možný pouze v přezůvkách či ponožkách. Své svršky a obuv odkládejte v 
prostoru tomu určenému - šatně. Každý návštěvník si zodpovídá za své osobní věci a MC 
nepřebírá v případě krádeže či poškození žádnou odpovědnost za vzniklou škodu. 
 
7. Přísný zákaz vstupu do MC mají děti anebo rodiče s akutně probíhajícím 
onemocněním. 
 
8. Veškerá konzumace potravin se odehrává na místě tomu určeném a to u stolečků se 
židličkami. Doprovod dítěte dohlídne na to, aby dítě jedlo a pilo pouze u stolečku a jídlo nikam 
neodnášelo. 
 
9. V MC je k dispozici kuchyňský koutek s rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou a lednicí. 
Jsou zde k dispozici pro potřeby všech osob navštěvujících hernu. Tyto spotřebiče obsluhuje 
lektor či jiný pověřený pracovník MC, protože do prostor kuchyňského koutku nemá nikdo jiný 
přístup. Dbejte na bezpečnost dětí a nenechávejte bez dozoru horké nápoje v dosahu dětí. Ke 
konzumaci jídla využívejte prostory k tomu určené - stoleček a židličky, popř. dětská jídelní 
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stolička. Je zakázáno krmit děti na koberci v herně. Každý rodič po sobě a svém dítěti také vše 
uklidí. 
 
10. V MC je přísný zákaz požívání alkoholických nápojů či jiných omamných látek, kouření a 
manipulace s otevřeným ohněm. 
 
11. Veškeré vybavení MC je k dispozici k užívaní po dobu Vašeho pobytu v MC. Žádáme Vás 
o slušné zacházení s těmito předměty, aby mohly sloužit i dalším zájemcům. Jakékoliv 
poškození či rozbití předmětu neprodleně hlaste lektorce. 
 
12. V MC jsou na WC k dispozici nočníky a redukční prkénko. Po použití vždy pečlivě očistěte. 
Použité pleny nevhazujte do koše, ale při odchodu z RC je odnášejte. Prosíme, udržujte vše v 
čistotě. 
 
13. Udržujte pořádek, dbejte na to, aby se děti chovaly k hračkám i vybavení MC šetrně. Před 
odchodem ukliďte se svými dětmi hračky na své místo. Neodnášejte hračky z prostor MC. 
 
14. Buďte tolerantní k vzájemnému poznávání dětí. Dejte pozor, aby Vaše dítě neublížilo jinému 
dítěti. Mějte trpělivost při řešení konfliktů mezi dětmi. 
 
15. Návštěvníci MC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení pracovníků MC, kteří jsou 
odpovědni za jeho provoz. 
 
16. Veškeré kroužky či semináře se konají v prostorách MC, pokud vedení MC neurčí jinak. 
 
17. Vyplněním závazné přihlášky ke kurzu se rozumí závazné zapsání dítěte na kroužek a 
tedy jste povinni uhradit předepsané kurzovné. 
 
18. Pokud se nemůžete zúčastnit lekce/semináře, na který jste přihlášeni, omluvte se 
neprodleně a s předstihem na e-mail: info@mclidicky.cz, případně na telefonní číslo 605 
806 074. 
 
19. V případě neuskutečněné lekce z důvodů překážek na straně MC máte nárok na lekci 
náhradní v předem domluveném termínu, případně na vrácení poměrné částky 
kurzovného. V případě Vaší absence z důvodu nemoci lekce propadá. Pouze při 
dlouhodobé nemoci či jiným objektivním důvodům dlouhodobé absence je možná 
kompenzace po osobní domluvě s vedením MC. 
 
20. Se svými dotazy, připomínkami či nápady ke zkvalitnění chodu MC se obracejte na vedení 
MC (e-mail info@mclidicky.cz). 
 
Děkujeme za dodržování těchto pravidel, které mají přispět k bezpečnosti a zvýšit kvalitu 
fungování našeho MC a přejeme Vám i Vašim dětem příjemný strávený čas v našich prostorách. 
 
 


