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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉHO CENTRA RADKA (DÁLE MCR)  č. 007 

 

I. Úvod 

Řád mateřského centra Radka je podrobný soubor všech pravidel, práv a povinností závazných pro všechny 

členy, návštěvníky, hosty, vedoucí aktivit MCR. 

 

II. Základní informace o poskytovateli služby 

Organizace RADKA byla založena v roce 2003 k zajišťování volnočasových aktivit a udržování společenských 

kontaktů pro rodiny s malými dětmi.  

Různé činnosti jsou rozdělené do jednotlivých center: mateřské pro volný čas, plavecké pro předplaveckou 

výuku dětí od kojeneckého věku, vzdělávací pro poradenství a rekvalifikace dospělých, dobrovolnické pro 

zajišťování pomoci potřebným, sociální pro poskytování registrovaných služeb a zahraniční spolupráce pro 

mezinárodní partnerství. 

K výkonu aktivit využíváme objekt, dále jen „provozovna“ dlouhodobě pronajatý od Města Kadaň. K dispozici 

máme dvě svépomocí a sponzorskou pomocí vybudovaná dětská hřiště: Hřiště pro nejmenší, ekologické 

Hřiště Zahrádka. 

 

III. Obsah: 

1. Přehled programů MCR 

MCR poskytuje množství aktivit, jež jsou logicky členěny do několika programů: 

(každým rokem nejsou úplně všechny aktivity naplněny a mění se dle potřeb členů) 

aktuální nabídka programu je uvedená v kompletní nabídce aktivit organizace RADKA  

jednorázové akce jsou uvedené v měsíčním programu RADKA. 

1.1. Hlídání dětí – alternativní péče o děti, kterou zajišťují zkušené pečovatelky 

 - účastníkům projektů RADKA  

 - rodičům, kteří si potřebují zařídit své neodkladné záležitosti bez přítomnosti dětí nebo hledají alternativu 

kpéči v předškolním zařízení. 

1.2. Dopoledne pro rodiče a děti – všestranné 

 - pravidelně, týdenně se opakující program (bez nutnosti pravidelné docházky) 

 - různě zaměřené aktivity určené dětem do cca 4 let a jejich dospělému doprovodu (nejčastěji maminky na 

rodičovské dovolené) 

 - jednorázové akce, besedy, svépomocné skupiny a workshopy 

1.3. Odpolední kroužky pro děti – pohybové, vzdělávací, výtvarné apod., pro děti od 3 let 

1.4. Aktivity pro dospělé - pohybové, výtvarné a kreativní, vzdělávací semináře, kurzy 

1.5. Programy pro rodiny – akce pro celé rodiny  

 - hřiště: možnost využívání 2 dětských venkovních hřišť, dle počasí a služeb dobrovolníků  

   - bruslení: od září do dubna, na zimním stadionu, v dopolední době, v čase pouze pro MC 

 - volná herna: odpolední setkávání rodin dle služeb dobrovolníků. 

 - nepravidelné aktivity: dle měsíčního programu, (výlet, exkurze, beseda s odborníky,  

   poradenství, prezentace výrobků různých firem, venkovní akce, výlety, soutěžní  odpoledne….)  

 - příměstské a pobytové tábory: pro děti bez rodičů (věkové kategorie 3-6 let, 6-14 let) 

Pronájem prostor MC (herna, tělocvična) na dětské oslavy - příloha I.   
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Podrobné informace o aktivitách: 

Příloha A - Nabídka aktivit MCR, je vyvěšena v chodbě provozovny. 

Příloha B - Ceník aktivit MCR, k dispozici u vedoucího aktivity, vyvěšen v chodbě provozovny. 

Příloha C - Měsíční program akcí MCR, veřejně k dispozici na letáčcích umístěných v chodbě provozovny 

a herně, na nástěnkách a vývěsních plochách (před provozovnou, nemocnice, a dalších smluvených místech 

Kadaně (např. informační centrum města, popř. školy a školky aj.). Také je uveřejněna na webových 

stránkách www.radka.kadan.cz.  

Příloha D1, D2 - Hřiště jsou otevřená od dubna do října a řídí příslušnými Provozními a návštěvními řády 

a Rozpisem služeb – dokumenty jsou v aktuálních měsících k dispozici u vedoucího aktivity a vyvěšené na 

vstupní brance hřišť. 

 

2. Místo a doba poskytování služby  

Provozovna RADKA z. s. v ulici Kpt. Jaroše 630 v Kadani: herna, tělocvična, dílny (výtvarná, keramická, 

modelářská), učebny, kuchyňka, jednací místnost. 

Hřiště Zahrádka u provozovny Kpt. Jaroše 630 v Kadani. 

Hřiště pro nejmenší Nová kolonie v ul. Jana Roháče 1381 v Kadani. 

Předem určená místa mimo provozovnu RADKA a hřišť. 

 

Návštěvní hodiny MCR pro veřejnost: všední dny 8.00 – 20.30 hod. 

 

3. Personální zajištění   

Vymezení pojmů účastníci, členi, vedoucí a asistenti aktivit MCR 

3.1. Účastník  MCR je dospělý nebo dítě, který se přišel zúčastnit aktivity pořádané v rámci MCR.  

Je to i osoba s handicapem, specifickými potřebami nebo se zdravotním či jiným omezením, která 

konzultovala svou účast na aktivitách MCR se svým lékařem a vedoucím aktivity. 

Nemůže to být osoba jevící známky infekčního či jiného onemocnění, které by omezovalo nebo ohrožovalo 

samotnou osobu nebo ostatní účastníky aktivit MCR. 

3.2. Členem MCR ("pasivní " dle stanov, dále jen člen) se stává každý účastník na aktivitě po vyplnění on-

line přihlášky informačním systému WEBOOKER a zaplacení členského příspěvku dle ceníku, který je 

přílohou B tohoto řádu. 

Člen, který se prokáže průkazkou člena, má nárok na členské výhody dle ceníku.  

Tento dokument je veřejně přístupný a je na požádání k dispozici u vedoucího aktivity.  

Členství je platné vždy na daný kalendářní rok. 

3.3. Vedoucí aktivit  

Vedoucí aktivity je osoba, která byla ředitelkou RADKA z. s. pověřena vést jednu nebo více aktivit MCR. 

Jedná se především o koordinátorku MCR, zaměstnance RADKA z. s. a dobrovolníky  DCR. 

 

4.  Pravidla účastníků aktivit MCR  

 4.1. Všichni účastníci aktivit jsou povinni se seznámit s Provozním řádem MCR a řídit se jeho pravidly. 

 4.2. Účastníci na aktivitách (uživatelé služby) se stávají členem organizace RADKA z. s. po registraci do 

Informačního systému RADKA a po úhradě členského poplatku dle platného ceníku. 

http://www.radka.kadan.cz/
http://www.radka.kadan.cz/?page_id=493
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 4.3. Účastníci mají k dispozici šatnu (nutno zamykat) - místnost pro odkládání kočárků, bot a oblečení. 

RADKA z. s. je pojištěná vůči poškození třetí osoby, ale za cenné věci si účastníci zodpovídají sami. 

 4.4. Při aktivitách MCR pro děti a dospělý doprovod nese vždy zodpovědnost po celou dobu účasti dítěte 

jeho doprovod. Při aktivitách MCR určené dětem bez dospělého doprovodu předává před zahájením aktivity 

dítě vedoucímu aktivity osobně dospělá osoba. Od chvíle předání přebírá zodpovědnost za dítě vedoucí 

aktivity. Po ukončení aktivity předá vedoucí aktivity osobně dítě dospělé osobě, čímž končí jeho 

odpovědnost za dítě. Při HLÍDÁNÍ DĚTÍ obě strany převzetí a předání dítěte (dětí) stvrdí podpisem. 

 4.5. Účastníci aktivit dbají na slušné a ohleduplné chování své i svých nezletilých svěřenců. V případě 

překročení norem slušného chování může být účastník vyloučen z účasti na aktivitách MCR. 

 4.6. Účastníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu; chovat se k zapůjčenému vybavení či pomůckám šetrně.  

 4.7. Všechny případné závady, poškození vybavení či pomůcek zjištěné během nebo po skončení aktivity je 

nutné bez prodlení hlásit vedoucímu aktivity. V případě vlastního zavinění předá účastník kontaktní údaje 

vedoucímu aktivity a domluví se s ním na způsobu nahrazení vzniklé škody.  

 4.8. Do prostor vyhrazených aktivitám MCR (herna, tělocvična, dílny, učebny, příp. jednací místnost) není 

dovoleno nosit jídlo a pití. Jakákoli konzumace jídla či pití je dovolena pouze v prostorech k tomu určených 

(jídelní kout herna, kuchyňka). Po domluvě je možno u některých aktivit MCR zakoupit některé nápoje, malé 

občerstvení, případně další věci podle konkrétní nabídky. 

 4.9. Každý účastník je povinen se po příchodu na aktivitu zapsat do docházky – příloha E. Dále bez odkladu 

provede platbu za navštívenou aktivitu, pokud nemá tuto aktivitu již zaplacenu paušálně nebo není od platby 

osvobozen.  

 4.10. Po skončení aktivity účastníci podle pokynů vedoucího aktivity a pod jeho dozorem uvedou úklid 

prostor do původního stavu (hračky, pomůcky apod.). 

 4.11. Členové hlásí změny bydliště, telefonního čísla, e-mailu apod. vedoucímu aktivity - z důvodu zajištění 

jejich správné informovanosti. Vedoucí provede změny v INFORMAČNÍM SYSTÉMU. 

 4.12. V případě zrušení aktivity zajistí vedoucí aktivity informovanost členů e-mailem nebo SMS (případně 

telefonicky). 

 4.13. V provozovně MCR se dodržují zásady třídění odpadu. Všichni účastníci jsou povinni odpad správně 

třídit do nádob k tomu určených a řádně označených. 

 4.14. Účastníkům není dovoleno se samostatně pohybovat mimo místo určené pro navštěvovanou aktivitu 

MCR bez předchozího svolení vedoucího aktivity. Účastník není oprávněn vpouštět do objektu další osoby, 

bez vědomí vedoucího aktivity. 

 4.15. Účastníkům není dovoleno bez předchozího svolení vedoucího aktivity manipulovat nebo přenášet 

technické vybavení či nářadí (např. prodlužován, CD-přehrávač; trampolína aj.).  

 4.16. Při odchodu z navštívené aktivity MCR doporučujeme, aby účastník vyplnil jednoduchý formulář 

hodnotící dotazník – příloha F, který si vyzvedne u vedoucího aktivity a vyplněný jej vhodil do určené chránky 

na chodbě provozovny. Jeho vyplnění je dobrovolné, ale prospěšné pro další zkvalitňování služeb MCR. 

 4.17. Účastníci používají WC pro veřejnost WC po děti, který mohou z důvodu bezpečnosti a udržování 

čistoty v těchto prostorách užívat děti jen za doprovodu dospělé osoby. 

 4.18. Účastníci si jsou vědomi a souhlasí s tím, že v průběhu aktivit mohou být používány video nebo 

fotografické záznamy určené pro propagační nástroje (facebook, zonerama, internetové stránky organizace, 

upoutávky, výroční zpráva organizace, prezentace při  veřejných akcích, k zapůjčení pro potřeby Sítě pro 

rodinu). 
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5. Pravidla pro vedoucí aktivit MCR 

 5.1. Vedoucí aktivit MCR jsou před zahájením aktivity oprávněni připravovat pomůcky (např.: CD-přehrávač, 

pastelky, fixy, papíry, tělocvičné nářadí atp.). 

 5.2. Vedoucí aktivity zodpovídá za uvedení všech používaných místností do původního stavu.  Zvláštní 

pozornost věnuje vytažení elektrických přístrojů ze zásuvky, zavření oken, kontrole, zda neteče voda, 

uzamčení dveří apod. 

 5.3.Vedoucí aktivit zodpovídají za řádně vyplněnou docházku návštěvníků. 

 5.4. Vedoucí aktivity zaeviduje účast členů do INFORMAČNÍHO SYSTÉMU a evidují docházku.  

   5.5. Evidence osobních údajů členů je pouze pro vnitřní potřeby RADKA a je prováděna v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů). 

 5.6. Pořizované fotografické či video záznamy při aktivitách vedoucí aktivity překontroluje a pro potřeby 

propagace bude používat pouze takové, které jsou vhodné. 

 

IV.  Kontakty MCR 

E-mail: mcr@kadan.cz; radka@kadan.cz; tel: 739 094 565  

Web: www.radka.kadan.cz 

Facebook: radka-rodiče a děti Kadaně 

Kontaktní osoby: Lucie Bakalářová - vedoucí MC RADKA; tel. 739 094 565;  

Zdeňka Kurkiewiczová – vedoucí služby hlídání -  tel. 775 791 660 

Mgr. Hana Vodrážková - ředitelka RADKA, tel. 605 283 997, 737 734 716  

 

V. Závěrečná ustanovení 

Tento řád 

- zpracoval: Lucie Bakalářová 

- připomínkoval: Zdena Kurkiewiczová 

- schválil (Výbor spolku): Mgr. Hana Vodrážková, Bc. Olga Šoltésová, Dana Vindušková              

podpisy: …………………………………………………………………………………… 

 

Přílohy řádu: 

Příloha A - Nabídka aktivit MCR, je vyvěšena v chodbě provozovny. 

Příloha B - Ceník aktivit MCR, k dispozici u vedoucího aktivity, vyvěšen v chodbě provozovny. 

Příloha C - Měsíční program akcí MCR, veřejně k dispozici na letáčcích umístěných v chodbě provozovny  

a herně, na nástěnkách a vývěsních plochách (před provozovnou, nemocnice, a dalších smluvených místech 

Kadaně (např. informační centrum města, popř. školy a školky aj.). Také je uveřejněna na webových 

stránkách www.radka.kadan.cz.  

Příloha D1, D2 - Hřiště jsou otevřená od dubna do října a řídí příslušnými Provozními a návštěvními řády  

a Rozpisem služeb – dokumenty jsou v aktuálních měsících k dispozici u vedoucího aktivity a vyvěšené na 

vstupní brance hřišť. 

Příloha E – Docházka aktivit doklad pro kontrolu návštěvnosti a úhrad 

Příloha F – Hodnotící dotazník doklad pro hodnocení našich služeb 

mailto:radka@kadan.cz
http://www.radka.kadan.cz/
http://www.radka.kadan.cz/


 

 5 

 

Příloha G, H – Protokol hlídání dítěte doklad se základními údaji o dítěti a zákonného zástupce Časový zápis 

o převzetí a předání dítěte  

Příloha I - Provozní řád - oslava narozenin 

 

Dodatky řádu 

číslo název datum vydání podpis členů PT 

    

    

 


