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ŘÁD ODBORNÉ UČEBNY TALENTÍK 

1. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti návštěvníků učebny Talentík. 

2. Vstupem do učebny Talentík je návštěvník povinen dodržovat tento Provozní řád. 

3. Učebnu mohou navštěvovat pouze návštěvníci přihlášení přes rezervační systém MŠ  

a jsou povinni dodržovat rezervovanou dobu. 

4. Děti do této učebny vstupují a pobývají v ní jen za doprovodu dospělé osoby. 

5. Při vstupu do učebny je nutné se přezout do domácí obuvi nebo vyzout a odložit svršky 

v šatně k tomuto účelu určené.  

6. Kočárky, kola, koloběžky, odrážedla či jiné sportovní potřeby není možné v učebně  

a přilehlých prostorách skladovat. (Nedostatek prostoru.) 

7. Na jednu rodinu připadá maximální celkový počet osob – 5. 

8. Návštěvníci si mohou půjčovat pomůcky, hry, knihy dle svého výběru.  

9. Návštěvníci zacházejí s pomůckami šetrně a ukládají je zpět na své místo. Dospělá 

osoba (doprovod dítěte) zodpovídá za úklid pomůcek a jejich stav. 

10. Interaktivní tabule není určena k používání při otevření učebny pro děti a rodiče. 

11. Pokud dospělá osoba (dítě) zjistí, že jsou některé didaktické pomůcky poškozené, 

nahlásí to neprodleně přítomné učitelce, případně jiné k dozoru určené osobě.  

12. Všichni uživatelé učebny jsou odpovědní za dodržování bezpečnostních  

a protipožárních předpisů. Za děti zodpovídá dospělý doprovod (zákonný zástupce či 

jiná dospělá osoba). 

13. Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. 

14. V celém areálu školy je zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné omamné látky. 

15. V době otevření učebny pro děti a rodiče je zakázáno konzumovat potraviny i nápoje 

(včetně sušenek, bonbonů, žvýkaček apod.) 

16. Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá aktuální nařízení spojená 

s epidemiologickou situací (např. nemoc COVID-19). 

17. Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny dozorující osoby (zaměstnance MŠ).  

 

Datum účinnosti: 1. 11. 2021 
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