
Provozní řád klubu Beruška
1. Údaje o zařízení: KLUB BERUŠKA, Revoluční 305, Odolena Voda, 250 70

IČO: 733 86 154

Tel.: 736 18 40 20

Email: klub-beruska@webgarden.name

Internetové stránky: www.klub-beruska.webgarden.cz

2. Typ zařízení

Klub Beruška je klub pro děti a rodiče, který nabízí zájmové kroužky, jazykové a vzdělávací 
kurzy v příjemném prostředí s hracím koutem pro děti a posezením pro jejich rodiče.

3. Stanovená kapacita

Kapacita klubu Beruška a jeho jednotlivých aktivit je rozdílná podle druhu aktivity. 

4. Úvodní ustanovení

4.1.  Provozní  řád  klubu  Beruška  je  soubor  pravidel  a  opatření  spojených  se  zajištěním 
bezproblémového provozu klubu.

4.2.  Změny  v  řádu  jsou  prováděny  formou  číslovaných  písemných  dodatků,  které  tvoří 
součást tohoto předpisu nebo platnost řádu předchozího nahrazuje řád nový.

5. Provozní zajištění

5.1. Klub Beruška je v provozu dle rozvrhu nabízených kurzů, který je vyvěšen v provozovně 
a na internetových stránkách klubu Beruška. 

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit provoz z technických důvodů.  

5.3. Provoz klubu Beruška je zajišťován kvalifikovaným personálem. 

5.4.  Kurzu  se  může  zúčastnit  pouze  osoba,  která  má  zaplacenou  lekci  kurzu,  a  to  při 
příchodu nebo předem. 

5.5. Při neúčasti předplacené lekce, či kurzovného ve stanoveném termínu lekce propadá 
bez nároku na vracení kurzovného.

5.6. V případě neúčasti dítěte při předplacené rezervaci do školičky, propadá předplatné ve 
prospěch klubu.



5.7. Návštěvnicí mají přísný zákaz z klubu Beruška vynášet hračky.

5.8. Potraviny je povoleno konzumovat pouze v prostorách k tomu určených.

5.9. V prostorách klubu Beruška je zákaz kouření a konzumace alkoholu.

6. Seznámení s provozním řádem

6.1.  Povinností  zákonných  zástupců  dítěte  je  seznámit  se  s  Provozním  řádem  klubu 
Beruška.  Dokument je  volně přístupný v provozovně a na internetových stránkách klubu 
Beruška. 

 6.2. Zákonní zástupci dítěte mají právo se před přijetím dítěte do klubu Beruška osobně 
seznámit s prostředím a personálem.

7. Organizace docházky dítěte do klubu Beruška  

7.1.  Odpovědný  personál  odpovídá  za  dítě  od  doby,  kdy  jej  převezme  od  zákonných 
zástupců nebo jimi pověřených osob, až do doby, kdy jej opět zákonným zástupcům nebo 
pověřeným  osobám  předá.  Výjimka  je  stanovena  v  případě,  kdy  je  zákonný  zástupce 
přítomen na kurzu. V tomto případě za dítě odpovídá zákonný zástupce.

7.2. Předat dítě po příchodu do klubu Beruška lze pouze odpovědnému personálu.

7.3.  Zákonní  zástupci  dítěte  mají  při  předávání  dítěte  do  klubu  povinnost  informovat 
odpovědný personál o změnách zdravotního stavu dítěte.

7.4. Odpovědný personál má právo nepřijmout k docházce nebo vyloučit zjevně nemocné 
dítě (teplota, rýma, kašel,  zvracení,  průjem, zánět spojivek apod.) na přechodnou dobu z 
docházky do klubu Beruška. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění,  rodiče jsou 
povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době od vyrozumění.

7.5.  Onemocní-li  dítě či  jeho rodinný příslušník závažnou infekční  nemocí,  mají  zákonní 
zástupci povinnost klub Beruška o této skutečnosti informovat.

7.6.  Zákonní  zástupci  zodpovídají  za to,  že dítě do klubu Beruška přichází  ve vhodném 
oděvu a obutí, které je pohodlné, čisté, nezávadné a zamezí úrazům a zraněním dítěte.

7.7. V případě, že dítě bude vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba tuto 
skutečnost písemně sdělit odpovědnému personálu klubu s udáním totožnosti této osoby v 
tzv.  Prohlášení  o  vyzvedávání  dítěte.  Odpovědný  personál  má  právo  ověřit  totožnost 
pověřené osoby,  případně odmítnout  vydání  dítěte.  V takovém případě je povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat zákonného zástupce. 

7.8  Zákonní  zástupci  dítěte  nebo  jiné  pověřené  osoby  mají  po  dohodě  s  odpovědným 
personálem právo být po určitou dobu přítomni činnostem v klubu Beruška.

7.9. V případě nepřítomnosti dítěte v klubu ve stanovených hodinách je vhodné, aby zákonní 
zástupci dítěte nepřítomnost oznámili.



8. Způsobení škody 

8.1. Při vzniku škody se postupuje podle obecně závazných právních předpisů, a to zejména 
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

8.2. Zákonní  zástupci dítěte dbají,  aby dítě do klubu nenosilo cenné předměty,  peníze a 
nebezpečné předměty, které mohou způsobit zranění.

8.3.  Klub Beruška neodpovídá za škodu na věcech odložených,  které přímo nesouvisí  s 
činností klubu, jako jsou např. počítačové hry, mobilní telefony, sportovní potřeby apod.

9. Zajištění přirozených potřeb  

9.1. Odpovědný personál je povinen dbát na mezilidské vztahy (vztahy mezi lektory a dětmi, 
mezi personálem i mezi dětmi samotnými).

9.2. Odpovědný personál je povinen dodržovat Úmluvu o právech dítěte. 

9.3. Klub Beruška má dbát na vytváření prostředí vzájemné důvěry a respektování.

10. Vybavení klubu Beruška

Klub  Beruška  má  povinnost  zajistit  potřebné  vybavení  k  pobytu  dětí,  dbát  na  neustálé 
zkvalitňování  materiálních  podmínek v klubu,  dbát  na hygienické podmínky v prostorách 
klubu a na neustálé vylepšování estetické výzdoby klubu. 

11. Údržba a úklid klubu Beruška

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu:

• denně vysáváním koberce a vysypáním košů,

• denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, toalet a 
recepce,

• nejméně jedenkrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel a

• malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji.

 

V Odoleně Vodě dne 6. 12. 2011

Dagmar Berková

provozovatelka klubu


