
 

Provozní řád mateřského centra Hvězdička, Benešov 
 
Provozovatel: Dobrovolné občanské sdružení s názvem Mateřské centrum Hvězdička (dále jen MC 

Hvězdička), Benešov 
 
Adresa zařízení: V budově Piaristické koleje, Masarykovo náměstí 1, Benešov 
 
Kontaktní telefon: 731 197 930 
 
 
Zásady provozu mateřského centra 
 
 
Mateřská centra navštěvují převážně rodiče s malými dětmi a nesou za ně po celou dobu pobytu 
osobní zodpovědnost. 
 
Vstupné a členské poplatky 
 
Vstupné pro členy   volné (po zaplacení členského poplatku) 
Jednorázové vstupné pro nečleny 30 Kč 
Vstupné do kurzů pořádaných MC dle aktuálního sazebníku jednotlivých kurzů 
 
Členský poplatek   180 Kč / čtvrtletí 
 
Pronájem prostor   200 Kč / hod prezentační akce 
                                                           300 Kč / odpoledne dětská oslava 
 
Lektorka a a její povinnosti 
 
V mateřském centru fungují kroužky, kterých se zpravidla ujímají dospělí členové centra (např. 
maminky dětí). V rámci těchto kroužků mají maminky (popř. jiné kroužky konající osoby) možnost 
přivýdělku, který se řídí aktuálním odměňovacím řádem mateřského centra (více viz Odměňovací 
řád). 
 
MC Hvězdička je nezisková organizace, dobrovolné občanské sdružení, které je financováno z 
příspěvků uživatelů služeb mateřského centra, ze sponzorských darů, či z příspěvku MěÚ Benešov, 
z grantů, jako např. Leader+, či z dotací MPSV ČR. Díky tomu si může dovolit odměňovat práci 
dobrovolníků, kteří se aktivně podílejí na činnosti MC. Vedení MC Hvězdička si nicméně vyhrazuje 
právo sazebník odměn měnit podle aktuální finanční situace sdružení, která je do značné míry závislá 
na úspěšnosti v dalších dotačních řízeních.   
 
Povinnosti lektorky: 
 
Otevírat a uzamykat prostory centra  
Informovat návštěvníky o provozních zásadách 
Vést docházku včetně výběru vstupného 
Připravovat a provozovat program 
Kontrolovat dodržování hygienických zásad 
Po skončení aktivit zajistit úklid místnosti (viz níže) 
Informovat stálého pracovníka centra o případných nedostatcích (též o nutnosti doplnit zásoby aj.) 
 
Více o povinnostech lektorky viz Manuál pro lektorky 
 



 

Hygienické zásady 
 
Za pořádek a dodržování hygienických zásad zodpovídá lektorka, jejich dodržování je však v zájmu 
všech rodičů a návštěvníků.  
 
Možnost mytí 
 
Návštěvníci centra mají možnost používat hygienické zázemí (umyvadlo s tekoucí teplou a studenou 
vodou) a kuchyňský koutek v centru. K dispozici jsou jim přitom hygienické prostředky – mýdlo a 
papírové ručníky.  
 
Možnost stravování 
 
Vzhledem k době trvání jednotlivých částí programu mateřského centra není nutné zajišťovat 
stravování návštěvníků. Návštěvníci mají nicméně možnost využít vybavení kuchyňského koutku 
(včetně nádobí) pro konzumaci vlastních přinesených potravin anebo si od služby zakoupit drobné 
občerstvení (müsli tyčinky, džusíky, popř. jiné nápoje). Použité nádobí mají jeho uživatelé povinnost 
umýt v kuchyňském koutku a nechat oschnout na odkapávači. 
 
Přebalování dětí 
 
Maminky mají k dispozici přebalovací koutek, vybavený přebalovací podložkou, čistícími ubrousky a 
kapesníčky. Použité pleny je třeba odhazovat do k tomu určeného odpadkového koše. Maminky jsou 
povinny zachovávat při přebalování obecné hygienické zásady. 
 
WC 
 
Dospělí návštěvníci centra mají možnost použít společné WC na patře (označeno nápisem). 
Za provozování tohoto WC ručí správce budovy. 
 
Pro potřeby malých návštěvníků centra (děti) slouží koutek vybavený nočníky, který je součástí šatny. 
Po použití nočníku je každý rodič povinen jeho obsah vynést na společné WC a vypláchnout jej. 
Lektorka zajišťuje údržbu nočníků pouze po skončení programu (v rámci úklidu centra). Rodiče dále 
odpovídají za dodržení obecných zásad při použití nočníků či WC (umytí rukou apod.). 
 
Bezpečnost při aktivitách a první pomoc 
 
Bezpečnost a zdraví dětí 
 
Za bezpečnost dětí během pobytu v centru odpovídají jejich rodiče či jejich zástupci. V mateřském 
centru je k dispozici lékárnička se základními zdravotními potřebami, jejíž obsah mohou rodiče 
v případě potřeby použít. Lékárnička je k dispozici na požádání u lektorky.  
 
Za obsah a revizi lékárničky odpovídá stálý pracovník centra. Zároveň je i povinností služby v případě 
vyčerpání jakýchkoliv položek lékárničky tuto skutečnost pracovníkovi nahlásit.   
 
Ostatní 
 
Při práci s elektrickými prostředky (varná konvice, elektrický přímotop apod.) je nutno dodržovat 
obecné zásady pro jejich používání. Po skončení programu je lektorka povinna vypojit elektrické 
spotřebiče z elektrické sítě. 
 
Všechny volné elektrické zásuvky v centru jsou vybaveny dětskými pojistkami. Klíček k jejich 
odstranění vydá na žádost lektorka. Za kontrolu zajištění zásuvek pojistkami odpovídá stálý pracovník 
centra. 



 

 
Údržba centra 
 
Úklid 
 
Úklid se provádí: 

• Nejméně 1krát týdně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčistěním 
vysavačem, v případě potřeby častěji (např. po ukončení akce) – zajišťuje lektorka a stálý 
pracovník centra 

• Denně vynášením odpadků (odpad je zároveň dělen na papír, plasty a ostatní) – zajišťuje 
lektorka 

• Nejméně 1krát týdně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel 
– zajišťuje stálý pracovník centra 

• Vždy po skončení akce omytím nočníků dezinfekčním prostředkem a otřením přebalovacího 
koutku – zajistí lektorka 

• Nejméně 1krát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel 
• Nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor 
• Malováním jedenkrát za 5 let nebo v případě potřeby častěji. 

 
Ostatní 
 
Za fungování technického vybavení prostor centra (osvětlení, okna apod.) odpovídá správce budovy. 
V případě, kdy vyvstane jakýkoliv problém s osvětlením či jiným technickým vybavením centra, je 
třeba kontaktovat správce budovy, kterým je p. Procházka tel.: 608 361 953.  
 
 


