Příloha č. 3: VNITŘNÍHO ŘADU DDM SLAVKOV U BRNA
VNITŘNÍ ŘÁD BABY KLUBU
1. Poplatky za činnost
a) V baby klubu s programem se přihlašování účastníků (dětí) uskutečňuje elektronicky.
Úplata za 10 schůzek činí 500,- Kč za jedno dítě. Za druhé dítě činí výše úplaty 200,- Kč.
Poplatek je stanoven za fyzickou účast dítěte. Elektronickou přihlášku vyplní zákonný
zástupce pouze dítěti, které se účastní řízené činnosti.
b) V baby klubu bez programu, pokud je v nabídce činností DDM Slavkov u Brna, je
jednotlivá platba stanovena na 30,-Kč za jedno dopoledne. Poplatek je stanoven za fyzickou
účast dítěte. Rodiče svoji účast s dítětem zapíší do prezenční listiny a zaplatí stanovený
poplatek.
2. Organizace činnosti
a) Baby klub se schází v určené dny dopoledne vždy od 9,30 do 11,00 hodin.
b) Pedagog volného času v baby klubu s programem si připravuje činnosti pro děti a jejich
maminky, organizuje a zajišťuje motivaci členů, stará se o příjemné prostředí a atmosféru.
V ostatní dny bez programu zodpovídají za přípravu hraček a hladký průběh pedagogové
volného času DDM.
c) Pedagog volného času může vyloučit účastníka a jeho doprovod z baby klubu za opakované
narušování činnosti nevhodným chováním nebo za porušování vnitřního řádu.
3. Chování členů
a) Dospělý doprovod účastníka zcela zodpovídá za jeho chování a bezpečnost.
b) Před vstupem do kluboven a herny se děti i dospělí přezouvají.
c) Cenné věci si berou s sebou do herny, klubovny. Jsou za ně zodpovědní.
Doporučujeme tyto věci nenosit na schůzky baby klubu.
d) Do baby klubu chodí jen zdravé děti a dospělí -z důvodu prevence nemocí a možné nákazy
ostatních.
e) Svým chováním nesmí narušovat účastníci chod činností ostatních dětí.
f) Do baby klubu přicházejí a odcházejí maminky s dětmi průběžně, scházejí se od 9,30 hodin
a mohou kdykoliv odejít, nejpozději v 11,00 hodin.
g) Jídlo a pití podávají maminky svým dětem pouze u stolu v herně (ne během hraní nebo
na koberci)
h) Po ukončení činnosti baby klubu nebo při odchodu z herny si každý po sobě řádně
uklidí a vrátí hračky a půjčené věci na své původní místo.
4. Dokumentace
a) Prezenční listina každého baby klubu s podpisem a platbou zúčastněných rodičů.
b) Seznámení s vnitřním řádem baby klubu, vnitřním řádem DDM proběhne na 1. schůzce
Vnitřní řád baby klubu se řídí platným nařízením MŠMT a MZd.
Ve Slavkově u Brna 9.9. 2021
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