
PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO CENTRA MEDVÍDEK 

PRAVIDLA PŘI SETKÁNÍCH V SÁLE U KOSTELA 
1. Odpovědnost za bezpečnost dítěte nese vždy doprovod dítěte, a to během celého pobytu v RC.  

2. Během programu v kroužku na koberci prosíme dospělé, aby svým dětem umožnili účastnit se 

tohoto programu, aby děti motivovali k aktivní spolupráci, aby si vzájemně nepovídali ani jinak 

nerušili. 

3. Prosíme, nedávejte dětem jídlo (piškoty, sušenky, rohlík aj.) během společného programu na koberci. 

Narušuje to společný program, protože ostatní děti chtějí hned také svačinu. Pokud je nutné, aby dítě 

jedlo během programu, nechte ho, prosíme, sedět u stolu.  

4. Na WC vždy svoje děti doprovázejte. Udržujte WC v čistotě. Klíč od WC nenechávejte v zámku, ale 

pověste ho na háček u ručníku.  

5. Do kuchyňky smějí děti jen s dospělým doprovodem, a to pouze na nezbytně nutnou dobu (například 

umytí rukou teplou vodou po výtvarné činnosti). Nechoďte s dětmi do kuchyňky, pokud se tam vaří 

káva nebo čaj. 

6. Na dětský koberec, na němž sedíme při programu, nechoďte, prosíme, v botách. Při vlhkém počasí 

(déšť, bláto, sníh) se vyzouvejte. Jinak je možno v RC chodit ve venkovní obuvi.  

7. V rodinném centru se nesmí kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky. Kouří-li někdo před 

budovou, prosíme, aby po sobě uklízel nedopalky. 

8.  Do RC nesmějí chodit děti ani rodiče s akutně probíhajícím infekčním onemocněním (průjem, 

zvracení, teploty, virózy atd.)  

9. Nenoste do RC nebezpečné předměty, drahé hračky ani drobné předměty, které by mohly malé děti 

vdechnout. Rodinné centrum nenese zodpovědnost za ztrátu ani poškození hračky, které vaše dítě 

přinese do RC. 

10. Dbejte, prosíme, o to, aby vaše dítě neubližovalo ostatním. Snažte se předcházet konfliktům.  

11. Přejeme si, aby se v RC mluvilo slušně, aby se konflikty s dětmi i dospělými řešily mírně, adekvátně 

situaci, bez afektu. Veškeré problémy a připomínky řešte s vedením centra, pokud možno včas. 

12. Prosíme, aby se pravidelní návštěvníci zapojovali do služeb. Povinností služby je přijít do centra cca 

10 – 15 minut před zahájením, uvařit kávu, čaj a nachystat hrnečky, připravit koberec, hračky a 

obrázky. Po svačině služba uklidí a umyje nádobí. Po skončení programu utře stoly, pomůže 

s úklidem místnosti. Uvítáme, když služba donese něco ke svačině pro všechny (např. jablka, hrozny, 

buchta, …). Pokud máte mít službu, ale nemůžete přijít, kontaktujte vedení centra. 

13. V RC třídíme odpad. V kuchyňce jsou krabice na papír a plast. Plastové kelímky od svačiny dejte do 

dřezu, služba je během mytí opláchne a dá do krabice s plasty. Třídíme též hliník (plechovky od 

nápojů, víčka od jogurtů). 

14. Při návštěvě RC vás prosíme o dobrovolný příspěvek na provoz centra. Tento příspěvek je použit na 

náklady spojené s provozem centra: výtvarné potřeby, hračky, káva, příspěvek na energie… 

Doporučujeme příspěvek za jedno setkání ve výši 20 Kč za rodinu. 

PRAVIDLA PŘI JINÝCH SETKÁNÍCH RODINNÉHO CENTRA MEDVÍDEK 
1. Za dítě vždy zodpovídá dospělá osoba, která ho na akci doprovází. RC Medvídek nenese 

zodpovědnost za bezpečnost dětí na akcích, které pořádá.  

2. Prosíme, dbejte na bezpečnost svých i ostatních dětí. Prosíme, dbejte na bezpečnostní pokyny, která 

vám poskytuje osoba, která akci vede. 

3. Neberte na akce RC Medvídek žádné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit zranění vašich 

nebo dalších dětí. 

4. Pokud berete s sebou dětem kolo, koloběžku či odrážedlo, dbejte zvýšené opatrnosti. Nenechte dítě 

jezdit bez potřebného vybavení (přilba). Nepůjčujte kolo, koloběžku či odrážedlo jiným dětem bez 

uvědomění jeho dospělého doprovodu. 

  



RODINNÉ CENTRUM MEDVÍDEK 
http://www.facebook.com/medvidek.miroslav 

Rodinné centrum (dále jen RC) Medvídek je zřízeno Farním sborem Českobratrské církve evangelické 

v Miroslavi. 

Jeho posláním je, v souladu s křesťanskými hodnotami, umožňovat setkávání a dialog rodin, dětí, mládeže i 

dospělých a pořádat programy pro využití volného času, a to kreativní, sportovní, vzdělávací, duchovní a 

další. 

Pravidelnou činností RC Medvídek je setkávání matek, ale i jiných osob, pečujících o nejmenší děti, 

v prostorách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v sále u kostela na Husově ulici 44 v Miroslavi.  

RC Medvídek nabízí možnost setkat se s jinými matkami, sdílet radosti i starosti spojené s péčí o děti, získat 

inspiraci a nápady pro zábavu a rozvoj dětí. Děti mají možnost se za přítomnosti blízké osoby sžívat s jinými 

dětmi, navazovat kontakty, zvykat si na dětský kolektiv, učit se respektovat pravidla. Důraz klademe i na 

rozvoj dětí především učením jednoduchých básniček, zpíváním, hraním a tvořením. 

Jádrem pravidelných setkání v centru je pásmo básniček a říkanek s jednoduchým ukazováním, písniček 

s doprovodem klavíru a krátké pohádky. Po té následuje svačina, kterou si přinese každý pro své dítě 

z domu. Dále následuje výtvarná činnost, případně další hry. 

Dopolední setkání RC Medvídek vede Daniela Bednaříková 

Kontakt: daniela.bednarikova@seznam.cz, tel. 60801280347,  

Výtvarný kroužek (v rodinném centru) vede Helena Drastíková. Koná se v pátek od 16 – 17 hodin. 

Kontakt: helena.drastikova@seznam.cz, tel. 731441089 

Odpolední hraní venku (na zahradě v areálu bývalých skláren, Brněnská 27) vede Marie Počarovská. Koná se 

od jara do podzimu za příznivého počasí dle domluvy. 

Kontakt: marie.pocarovska@seznam.cz, tel. 774559546 

 

Dalšími pravidelnými akcemi je dětský bazar pořádaný na jaře a na podzim. 

Další informace: 

Činnost RC Medvídek můžete podpořit sponzorským darem. Na finanční dar vám bude vystaven pokladní 

doklad. Věcné dary, prosíme, domlouvejte předem.  

Uvítáme jakékoli nápady na rozvoj činnosti centra a připomínky ke zkvalitnění jeho chodu. 

Přejeme vám příjemný čas strávený v Rodinném centru Medvídek. 

 

 

   
Mgr. Daniela Bednaříková 

 
Mgr. Ondřej Titěra Ing. Jindřich Mach 

vedoucí RC Medvídek farář FS ČCE v Miroslavi 
statutární zástupce 

kurátor FS ČCE v Miroslavi 
statutární zástupce 

Prohlašuji, že jsem byla seznámena/byl jsem seznámen s provozním řádem Rodinného centra Medvídek a že 

se jím budu během návštěv RC Medvídek řídit. 
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V Miroslavi Datum Jméno a příjmení 
 

Podpis Jméno 
dítěte/dětí 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 


