ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉHO CENTRA MILÍNEK
platný pro všechny návštěvníky herny
Vstup do herny je možný přes knihovnu v přízemí – oproti podpisu (přebrání hmotné
odpovědnosti a souhlas s dodržováním tohoto řádu). Knihovnice vydá klíč, který jí při
odchodu odevzdáte. Příspěvek se platí při převzetí klíče. Při odchodu z herny zkontrolovat, zda se nesvítí na
WC a zda jsou zavřená okna (a topení na č. 3). Pokud potřebujete otevřít vchod k výtahu (vjet s kočárkem),
požádejte knihovnici.

1. Každý návštěvník MC Milínek je povinen řídit se tímto organizačním řádem.
2. Dospělý návštěvník MC nese odpovědnost za dítě (děti), se kterým(i) do centra přišel, a to po celou
dobu pobytu dítěte (dětí) v MC. Rovněž si ručí za své osobní věci.

3. Do MC mohou přicházet pouze návštěvníci bez zjevných známek nemoci (dospělí i děti).
4. Každá matka či jiná doprovodná osoba věnuje dostatečnou pozornost svému dítěti, aby
minimalizovala riziko, že dítě způsobí úraz sobě či jinému dítěti. Zároveň dává pozor, aby dítě
přistupovalo šetrně k zařízení mateřského centra (např. neničilo knížky, hračky aj.).

5. Při příchodu zběžně zkontrolujte zařízení, příp. závady zapište do Sešitu závad na poličce.
6. Topení by mělo být nastaveno na stupeň č. 3. Můžete regulovat, ale před odchodem dejte zase do
této polohy.

7. Pití a jídlo: MC zajišťuje pití pro maminky a děti, na které vybírá příspěvek (součástí vstupného).
Ke konzumaci občerstvení je vyhrazena část herny u stolečků mimo koberec. Je povinností každého
umýt a uklidit po sobě a dětech nádobí. Nenechávejte nikde zbytky jídla!

8. Pořádek: V prostorách MC je nutné zouvat se z obuvi, ve které chodíte venku. Dospělí ručí za
úklid hraček, které děti používaly (nestačí jen naházet do krabic, ale i roztřídit). Když Vaše dítě
něco znečistí, musíte zjednat okamžitě nápravu. Na WC a v kuchyňce jsou čisticí prostředky.
Vytírání, vysávání a vynášení košů zajišťuje uklízečka. Odpad se třídí v kuchyňce, použité plenky
– viz bod č. 9)

9. Je možno využít přebalovací pult a sprchu. Použité plenky je nutno zabalit do igelitového sáčku a

odhodit do koše k tomu určenému (označeno). V pátek si znečištěné pleny odnášejte s sebou.
(Uklízečka vynáší koše až v pondělí ráno.)

10.Na WC (označené pro MC) doprovázejí děti vždy dospělí, pro nejmenší jsou k dispozici nočníky
nebo přídavné prkénko. Doprovod vždy po dětech umyje použitý nočník nebo prkénko
(desinfekčním roztokem, pokud chybí, napište do Sešitu závad).

11. Matky (jiné doprovodné osoby) dávají rovněž pozor, aby děti neběhaly mimo prostory MC a
nechovaly se hlučně. Zavírejte dveře do chodby!

12. Pokud zjistíte, že chybí něco v kuchyňce (káva, čaj, sirup, cukr, mléko) nebo čisticí prostředky,

zapíšete do poznámkového bločku v kuchyňce. Služba by měla zajistit nákup. Můžete i sami
nakoupit potřebné potraviny a nechat si proplatit v knihovně.

13. Můžete zalít květiny na oknech, pokud bude potřeba. Také je vhodné občas ořezat pastelky a probrat
rozbité hračky. Ty pak označit a nechat na chodbě na botníku.
14.Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, obracejte se na členky rady MC Milínek (e-mail:
mcmilinek@seznam.cz). Na této adrese je také možné rezervovat si hernu na rodinnou oslavu
(jedna oslava na jedno dítě za rok) a zároveň je nutné poslat i na adresu knihovny:
knihovnamilin@volny.cz
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