
MINIŠKOLIČKA RC BARÁČEK 

 

 

 
PROVOZNÍ PODMÍNKY 

 
Milí rodiče, 
děkujeme Vám, že jste se rozhodli využít služeb naší Miniškoličky v RC Baráček. Věříme, že bude 
u nás Vašim dětem dobře a že se k nám budete rádi vracet. Aby vše fungovalo tak, jak má, přečtěte 
si prosím následující informace ohledně chodu Miniškoličky.  
 

1. Co je Miniškolička v RC Baráček. 

1.1. Miniškolička je vzdělávací dopoledne pro děti od cca 2 let do cca 3 let bez přítomnosti rodičů, 
který organizuje Rodinné centrum Baráček, z.s. (IČ: 26581922, Vestecká 3, Vestec). 

1.2. Miniškolička probíhá každé úterý a čtvrtek v herně RC Baráček, v budově TJ Viktoria Vestec 
(U Hřiště 575, Vestec, 1. patro). Provozní doba Miniškoličky je 8:15 – 12:15 hod, s možností 
příchodu v čase 8:15 – 9:00 a vyzvedávání od 11:45 do 12:15 hod. 

1.3. Pro Vaše děti je připraven zábavný vzdělávací program. Společně si povídáme, zpíváme, hrajeme 
na hudební nástroje, malujeme, tvoříme, cvičíme, dovádíme v herně nebo na hřišti. Důraz je 
kladen na vytvoření přátelského a bezpečného prostředí pro každé dítě. Zaručujeme individuální 
přístup v malé skupině max. 8 dětí se 2 kvalifikovanými lektorkami. 

1.4. Průběh každého společného dopoledne, program a zapojení dětí lektorky dokumentují a 
v případě souhlasu ze strany rodičů, budou rodiče rády informovat např. prostřednictvím 
fotografií s popisky. 

2. Lektorky Miniškoličky v RC Baráček. 

2.1. Dětem se věnují vždy 2 kvalifikované lektorky. Všechny lektorky mají příslušné vzdělání nebo kurz 
pro práci v Miniškoličce. Zároveň jsou zkušené maminky na mateřské dovolené, které dbají na 
bezpečí a pohodu vašich dětí.  

2.2. Lektorky nesou odpovědnost za dítě a za škodu dítětem způsobenou od okamžiku, kdy je jim dítě 
předáno až do okamžiku, kdy je dítě předáno zpět oprávněné osobě. Prokáže-li lektorka, že se 
dítěti dostatečně věnovala a nezanedbala své povinnosti, nesou tuto odpovědnost zákonní 
zástupci dítěte. Pro tyto případy má RC Baráček zřízené odpovídající pojištění.  

3. Jak to v Miniškoličce chodí. 

3.1. Do Miniškoličky jsou přijímány pouze děti zcela zdravé, lektorky mají právo v zájmu zachování 
zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s nachlazením, kašlem, teplotou či jinými infekčními 
chorobami. V případě výskytu onemocnění (nebo úrazu) během dopoledního programu budou 
lektorky neprodleně kontaktovat zákonného zástupce dítěte. Platba za předčasně ukončený 
pobyt v Miniškoličce se nevrací.  

3.2. Děti potřebují vlastní svačinu a pití (možnost uložení v lednici), přezůvky, náhradní oblečení pro 
případ nehody, případně plínky, vše sbalené v batůžku, který ráno předají zákonní zástupci 
lektorkám. Doporučujeme vzít si sebou také oblíbenou hračku, zejména pokud půjde o první 
odloučení od rodičů. Prosíme o označení všech věcí (i svačiny a pití) jménem nebo značkou. Pro 
uložení oblečení na ven využijte prosím šatny v přízemí. Háčky s oblečením označíme jménem 
dítěte nebo značkou. 



MINIŠKOLIČKA RC BARÁČEK 

 

4. Cena, přihlašování a omluvy. 

4.1. Cena při zakoupení permanentky na 10 vstupů je 4000 Kč (400 Kč za jedno dopoledne), nebo je 
možno platit jednorázové vstupné 450 Kč. Platnost permanentky není omezena. 

4.2. Při první návštěvě je třeba vyplnit přihlášku do Miniškoličky, jejíž součástí je i stvrzení souhlasu 
s těmito provozními podmínkami Miniškoličky. 

4.3. Do Miniškoličky je nutné se předem přihlásit. Abychom zajistili opravdu individuální přístup ke 
každému dítěti, je kapacita omezena na max. 8 dětí a 2 kvalifikované lektorky. Zde se počítá 
s místem i pro děti lektorek, pokud lektorky nemají své děti s sebou, lze nabrat max. 10 dětí. 
Přihlásit dítě je možné prostřednictvím docházky na sejdemse.net/miniskolickavestec. Do 
systému budete zařazeni po vyplnění přihlášky. 

4.4. V případě, že je pro Vaše dítě rezervováno místo v Miniškoličce, prosíme, abyste omlouvali jeho 
nepřítomnost. Do 13:00 hodin předchozího dne lze změnit docházku v systému, pozdější 
omluvy pište na email. V případě náhlé nemoci v den Miniškoličky zašlete do 8:00 sms na níže 
uvedené telefonní číslo. Při pozdějším zrušení rezervace bude účtován 100% storno poplatek. Při 
neomluvené hodině zaplacené vstupné propadá. 

4.5. Prosíme, abyste děti do Miniškoličky přiváděli od 8:15 do 9:00 tak, aby nebyl narušen náš 
program, který začíná v 9:00. Ve 12:15 Miniškolička končí a budova se uzavírá, prosíme tedy 
o dochvilnost při vyzvedávání dětí. Děti můžete vyzvedávat v čase 11:45 – 12:15. V případě 
pozdního vyzvednutí dítěte Vám může být započítán příplatek 200 Kč za každých započatých 30 
minut prodlení. 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

5.1. Uživatelé služby „Miniškolička“ souhlasí svým podpisem Přihlášky se zpracováním a uchováním 
poskytnutých osobních údajů pro potřeby související s fungováním služby (budou využívány dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. 

6. Souhlas s focením. 
6.1. Svým podpisem Přihlášky uděluje zákonný zástupce dítěte souhlas s pořizováním fotografií dítěte 

v Miniškoličce RC Baráček. Fotografie budou zveřejněny pouze v uzavřené skupině rodičů 
využívajících služby Miniškolička v RC Baráček a k propagaci rodinného centra Baráček. Tento 
souhlas poskytuje na období existence RC Baráček, z.s. a může být kdykoliv odvolán dle § 87 
odst. 1 občanského zákoníku. 

 
Lektorky:   Hana Procházková (ÚT a ČT) 
   Tereza Mikolášová (ÚT) 

Gabriela Procházková (ČT) 

 

 
Telefon pro náhlé omluvy: +420 777 129 542 
 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás!     

RC Baráček a lektorky Hana, Tereza, Gabriela 
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