
          Provozní řád Rodinného a mateřského centra Slavičín  
 

1. Rodinné a mateřské centrum (dále jen RMC) je otevřenou komunitou, vítá všechny 

generace lidí z různých sociálních vrstev i osoby s různým postižením. 

 

2. Uživatelé služeb RMC se svými dětmi mohou přijít do herny RMC kdykoliv během 

provozní doby. Při vstupu do RMC je každý dospělý povinen zapsat se do prezenční 

listiny. Při první návštěvě je klient seznámen s tímto provozním řádem a poskytne 

RMC své základní údaje pro účely zpracování GDPR a statistiky. 

 

3. Veškerou odpovědnost za dítě nese vždy jeho doprovod (dospělá osoba) a to ve všech 

prostorách RMC Slavičín. Tato osoba je povinna se o dítě starat tak, aby dítě svévolně 

nepoškozovalo vybavení RMC, popř. nedošlo k úrazu či napadení jiného dítěte. 

 

4. Hračky, které jsou v RMC k dispozici, jsou všechny určeny dětem s ohledem k jejich 

věku. Prosíme doprovázející osoby, aby zkontrolovaly, zda hračky, které si děti 

zapůjčily, jsou uklizeny a v pořádku vráceny na původní místo. Prosím nahlaste 

zaměstnanci MC, pokud bude nějaká hračka poškozena. 

5. Pokud se stane, že vaše dítě hračku poškodí nebo zničí, přineste prosím za ni jako 

náhradu hračku jinou.  

 

6. Nezapomeňte si sebou vzít přezůvky, jak pro sebe, tak pro děti. K odložení oblečení a 

obuvi slouží šatna. Prosíme rodiče, aby si hodnotnější věci ukládali u služby v herně. 

7. Ke konzumaci jídla a nápojů slouží vyhrazený prostor u stolů. Do hracího prostoru 

vymezeného kobercem je zakázáno nosit jídlo a nápoje. Toto nařízení platí pro rodiče 

i děti. Svačinky pro děti se konzumují na vyhrazeném místě - u modrých kulatých 

stolků.  

 

8. Nedávejte jídlo - zvláště cukrovinky - cizím dětem bez souhlasu jejich doprovodu. 

Jídlo po svém dítěti ukliďte. 

 

9. Každý rodič doprovází své dítě na WC. Udržujte prosím čistotu WC, nočníky po sobě 

vypláchněte. K přebalování dětí slouží přebalovací pult. Použité pleny vyhazujte 

pouze do koše, který se nachází na WC.  

 

10. Veškeré elektrospotřebiče v prostorách RMC smí z bezpečnostních důvodů používat 

pouze zaměstnanci RMC.  

 

11. Prosíme vás o ohleduplnost k ostatním dětem a klientům. Proto navštěvujte centrum, 

pokud jste vy i vaše děti zdraví (platí pro infekční onemocnění, např. viróza, rýma, 

průjem, aj.). Pracovnice RMC je kompetentní rodiče nemocného dítěte upozornit a 

doporučit mu ukončit návštěvu RMC. 

 

12.  Ve všech prostorách včetně venkovních platí zákaz kouření, užívání omamných látek 

a pití alkoholu. 

 

13.  Do prostor RMC je zakázáno vodit zvířata. Vyjímkou jsou canisterapeutiční psi. 

 



 

14. S případnými dotazy, náměty či připomínkami se neváhejte obrátit na zaměstnance 

RMC, případně zasílejte na e-mail info@mc.slavicin.org. Návštěvníkům RMC je 

k dispozici návštěvní kniha, kam mohou poznamenat své připomínky, názory, nebo 

nápady 

 

15. Návštěvníci, kteří nebudou respektovat tento řád, mohou být z RMC vykázáni. 

 

Tímto prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s provozním řádem RMC Slavičín 

 a souhlasím se zveřejněním fotografií pořízených při aktivitách rodinného                 

a mateřského centra a zároveň dávám svůj souhlas organizaci RMC Slavičín k tomu, 

aby zpracovala a evidovala osobní údaje včetně citlivých osobních údajů mé osoby       

a mého dítěte. 

  

Svůj souhlas poskytuji pro účely zpracování GDPR a statistických údajů organizace a pro 

účely při účasti na aktivitách, které to vyžadují.  

Souhlas poskytuji na období od prvního vstupu do organizace až po dobu 20-ti let. 

 

GDPR 

Rodinné a mateřské centrum Slavičín  je připraveno a dodržuje pravidla zpracování osobních 

údajů (GDPR), které se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. 4. 2016. 

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům: 

1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové 

nabídky a služeb našeho centra.  

2. Osobní údaje nám svěřené:  

 chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či 

organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti;  

 likvidujeme po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a 

služby našeho centra (nebo po době povinné archivace dokumentů 

stanovenými projektovými pravidly).  

   

 

Platnost provozního řádu: od 17. 9. 2018 

Zpracovala: Mgr. Simona Goňová, ředitelka 
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