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Provozní řád Montessori centra Zlín
Článek I. – Úvodní ustanovení
Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání Montessori centra Zlín v prostorách na
adrese Nad Ovčírnou 344, 760 01 Zlín (dále jen MCZ).
Provozovatelem MCZ je Montessori Zlín o.s. se sídlem Buková 1722, 760 01 Zlín, IČ:29294312 (dále
jen „provozovatel“) zastoupený Mgr. Zuzanou Strachoňovou Hönigovou, jednatelkou společnosti.
Odpovědná vedoucí centra, pověřená vedením centra je ing. Kamila Kučerová.
MCZ je vzdělávací rodinné centrum, které si klade za cíl vzdělávat a vychovávat děti metodou
Montessori a seznamovat laickou i odbornou veřejnost s touto metodou.

Článek II. – Provoz MCZ
MCZ je k dispozici pro děti ve věku od 4 měsíců do 3 let v doprovodu jejich rodičů, nebo zákonných
zástupců. Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečném případě přijmout do MCZ i dítě mladší 4
měsíců a starší 3 let. MCZ je otevřeno dle platného rozvrhu týdne, který je k dispozici v prostorách
MCZ a na webových stránkách MCZ. Provozovatel si vyhrazuje právo změny rozvrhu.
MCZ je otevřeno rodičům a dětem, kteří jsou zapsáni do některého z programů MCZ nebo jsou
osobně s lektorem domluveni na setkání v MCZ.

Článek III. – Přijetí dítěte a rodiče do programu MCZ
Při přijetí do některého z programů MCZ je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte starší 18 let (dále jen
„rodič“), povinen vyplnit dokumenty k registraci dítěte a na stejném místě se seznámit s provozním
řádem MCZ. Registrací rodič souhlasí s provozními podmínkami MCZ a tyto informace předá všem
dospělým osobám, které ho můžou v centru zastupovat.
Veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby
MCZ.
Platba za jednotlivé programy se řídí platným aktuálním ceníkem MCZ, který je k dispozici v MCZ.
Dítě je řádně přihlášeno po vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku za vybraný program centra.
Omluvy a nahrazení zameškaných lekcí v programech MCZ jsou uvedeny v přihlášce na každý
program zvlášť.

Článek IV. – Příchod rodiče a dítěte do MCZ
Vstup do MCZ mají povoleny pouze osoby (dospělí i děti), jejichž zdravotní stav není ohrožující pro
ostatní návštěvníky MCZ, nebo návštěvou MCZ není ohrožen jejich zdravotní stav. Osoby, které byly
svým ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí mají
přístup do MCZ zakázán. Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu osob si vyhrazuje
právo tyto do MCZ nepřijmout, případně v průběhu programu vyloučit.
Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout, nebo vyloučit z MCZ osoby s příznaky: horečka, kašel,
krvácení, výtok změněné barvy nebo hojný tok hlenu z dutiny nosní, průjem nebo zvracení, červené
oči, či zánět očí, bolesti v uchu, zvětšené mízní uzliny nebo slinné žlázy, zarudlo v krku, křeče,
vyrážka, bradavice, bolestivé močení, vši, hnidy ve vlasech či parazité od zvířat a jiná nakažlivá
onemocnění.
Pokud se v rodině vyskytne některá z nakažlivých nemocí jako například žloutenka, salmonelóza, TBC
apod., rodič, nebo zákonný zástupce se zavazuje tuto skutečnost nahlásit ostatním rodičům.
Do MCZ je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí,
a to zejména zvířat, dráždivých chemických látek, léků, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů,
ostrých předmětů – nožů, nůžek, zbraní, jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Za
přinesené hračky provozovatel nezodpovídá.
Ve všech prostorách MCZ včetně přístupové rampy je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a
omamné látky.
Běžně děti přicházejí do MCZ v doprovodu jednoho rodiče, nebo zákonného zástupce, který
zodpovídá za své dítě během celého pobytu v MCZ! Po předešlé domluvě s lektorem mohou s dítětem
přijít oba rodiče nebo jiný člen rodiny.
Vstup do MCZ je povolen max. 15 minut před začátkem programu, na který rodič s dítětem přicházejí.
(Toto lze změnit pouze osobní úmluvou s lektorem daného programu.)

Kočárky (případně autosedačky) si návštěvníci můžou odložit v šatně na označeném místě a zajistí,
aby nebyly ohrožující pro ostatní návštěvníky MCZ. (Kočárky zabrzdí. Autosedačky umístí tak, aby
nemohlo dojít k jejich převrácení či pádu.)
Obuv a svrchní ošacení odkládají rodiče a děti v šatně. Cenné a osobní věci si berou sebou do třídy
uložené v příruční tašce. MCZ neodpovídá za uložené věci v centru. Vlastní hračky dětí se ukládají v
šatně, případně v příručním batůžku nebo tašce.
Příruční tašku si rodiče odkládají v tom prostoru MCZ, ve kterém se převážně pohybují. Příruční tašku
odkládají na místo k tomu určenému, mimo dosah dětí (v Montessori třídě – okenní parapet, v herně policový regál u vstupních dveří).
Ihned po odložení obuvi a svrchního oblečení si rodiče i děti umyjí ruce v koupelně!

Článek V. – Pobyt dítěte a rodiče v MCZ
Po celou dobu pobytu v MCZ (včetně přístupové rampy) je rodič (nebo dospělá osoba doprovázející
dítě) plně zodpovědný za své dítě!
Dítě se po centru nepohybuje bez dozoru svého rodiče.
Rodiče a děti se chovají v MCZ nehlučně a dbají pokynů personálu.
Děti a rodiče budou v rámci výchovně-vzdělávacích programů MCZ zapojeni do aktivit, které jsou
zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím Montessori pedagogiky a dalších programů
(hudební, výtvarné, pohybové, jazykové výchovy).
Provozovatel je oprávněn vyloučit z MCZ dítě, které je nezvladatelné (např. odmítá poslouchat pokyny
personálu, ohrožuje jiné děti, či jim, nebo sobě ubližuje, narušuje opakovaně program apod.).
Vyloučení dítěte z MCZ znamená, že lektor programu požádá rodiče, aby s dítětem neprodleně opustil
prostory MCZ. Dítěti, u kterého dochází opakovaně k vyloučení z MCZ pro nezvladatelné chování,
může být v budoucnu do MCZ odepřen vstup.
Provozovatel je oprávněn vyloučit z MCZ dospělé osoby, které jsou pod vlivem návykových látek,
porušují provozní řád či nerespektují pokyny personálu MCZ.
Všechny osoby v MCZ mají čistý pohodlný oděv a vhodné papuče. Ve všech vnitřních prostorách
centra je zakázáno chodit bosky. Provozovatel MCZ není zodpovědný za poškození oblečení při
programu, nebo nesprávný výběr oblečení.
Technická zařízení MCZ (CD přehrávač atd.) ovládají pouze dospělé osoby dle obecně platných
pravidel.
Rodiče s dětmi respektují práci ostatních návštěvníků MCZ.
Veškeré vybavení MCZ užívají rodiče a děti ohleduplně a dbají na to, aby nedošlo k jeho poškození.
Případné závady či poškození neprodleně nahlásí personálu MCZ.
V MCZ je tříděn odpad. Nádoby na tříděný odpad (papír, plast) jsou k dispozici v kuchyňce. Všechny
dospělé osoby v MCZ jsou povinny třídění odpadu dodržovat.

Článek VI. – Odchod dítěte a rodiče z MCZ
Rodič s dítětem centrum opouštějí 15 minut po skončení programu MCZ, na který přišli. (Toto lze
změnit pouze osobní úmluvou s lektorem daného programu.)
Rodič si z centra odnáší veškeré své věci, včetně jídla a pití, které do centra přinesl.
Nalezené věci (oblečení, hračky …) budou uloženy po dobu 1 měsíce v šatně MCZ a poté vyhozeny,
nebo poskytnuty potřebným. Nalezené jídlo a pití bude odstraněno po posledním programu téhož dne.

Článek VII. – Jídlo a pití v MCZ
V MCZ je dětem zdarma k dispozici v jídelním koutku pití neslazené (voda) a pití slazené (sirup, čaj).
Dospělý si za úplatu mohou připravit v kuchyňce čaj nebo kávu.
V některých programech MCZ je dětem připraveno ke konzumaci ovoce a jednoduché pokrmy
(piškoty, křupky …).
Vlastní jídlo a pití, které přinesou rodiče do MCZ, musí být před a po jeho konzumaci uloženo mimo
dosah dětí v příruční tašce. Potraviny, které vyžadují skladování při nízké teplotě, uloží rodič
v uzavřeném boxu nebo sáčku do ledničky v kuchyňce. Při odchodu z MCZ si rodič odnáší všechno
své jídlo a pití. Po skončení posledního programu dne MCZ je vždy lednice zcela vyprázdněna!
K ohřátí nebo přípravě jednoduchého jídla a pití je určena kuchyňka. Vstup do kuchyňky mají povolen
pouze dospělé osoby! K dispozici je rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický vařič a
základní nádobí včetně kuchyňského náčiní a příborů. Použité nádobí si po sobě každý dospělý
návštěvník umyje a vrátí na své místo.
Ke konzumaci jídla a pití je vyhrazen jídelní koutek v Montessori třídě, ve kterém jsou uloženy i věci
potřebné k dětskému stolování – prostírání, ubrousky, talířky, misky, skleničky, příbory.
Při konzumaci horkých nápojů (káva, čaj) dbají návštěvníci zvýšené opatrnosti a nikdy neponechávají
horký nápoj bez dozoru!
Použité dětské nádobí ukládají rodiče a děti na k tomu určené tácy a personál centra zajistí jeho
umytí.
Je zakázáno jíst a pít mimo jídelní kout!

Článek VIII. – Užívání koupelny a WC v MCZ
Rodičům je k dispozici WC pro dospělé. Dětem je k dispozici dětské WC a v koupelně nočníky. WC a
koupelnu užívají rodiče a děti dle obecně platných hygienických norem.
Po použití nočníku dítětem je rodič zodpovědný za jeho vymytí na bidetu a dezinfekci!

Na toaletách jsou ručníky, které jsou měněny denně nebo dle potřeby i několikrát denně. K dispozici
jsou také jednorázové papírové ručníky. Návštěvníci centra si mohou nosit vlastní ručníky, které
budou uloženy v jejich příruční tašce.
Pro děti používající pleny je určen k jejich výměně přebalovací pult. Použité jednorázové pleny uzavře
rodič do igelitového pytlíku a odnese je z centra. Z hygienických důvodů není povoleno vyhazovat
použité jednorázové pleny do odpadkových košů v centru!
V prostoru koupelny je umístěn regál s potřebami na úklid, dezinfekčními prostředky a s náhradním
toaletním materiálem (ručníky, toaletní papír, vlhčené ubrousky, kapesníčky …).
Návštěvníci dbají obecně platných pravidel hygieny a zbytečně neplýtvají hygienickými potřebami a
vodou!

Článek IX. – Závěrečná ustanovení
Rodiče jsou seznámeni a dávají svůj souhlas k tomu, že během pobytu v MCZ jsou pořizovány
fotografie, případně nahrávky, které slouží ke studijním a propagačním účelům, k dokumentaci pro
rodiče, k umísťování na webových stránkách zařízení, k propagaci tohoto zařízení.
Rodiče nepořizují v MCZ žádné fotografie, případně nahrávky.
Zařízení MCZ může sloužit jako místo výkonu pedagogické praxe studentů UTB, fakulty humanitních
studií a středních pedagogických a sociálních škol, frekventantů mezinárodního kurzu Association
Montessori Internationale AMI. Studenti jsou řádně poučeni a proškoleni v zásadách přístupu k dětem
předškolního věku a vždy pracují pod dohledem stálého lektora MCZ.
Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád MCZ jednostranně doplňovat nebo upravovat.
Aktuální znění tohoto provozního řádu je zveřejněno v prostorách MCZ a na www.montessori-zlin.cz.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1.ledna 2014.

Ve Zlíně 1.1.2014

Mgr. Zuzana Strachoňová Hönigová
jednatelka společnosti

