
Provozní řád Centra Jednoho stromu  a přilehlé zahrady

 provoz Centra Jednoho stromu  probíhá v prostorách na adrese  Dolnočernošická 443, 
Lipence- Dolní Černošice, které  spravuje  Jeden strom  z.ú. ( IČ: 265 65 129)

 Provozní doba Centra Jednoho stromu ( dále jen Centrum)  je každý všední den v časovém 
rozmezí 7,30-17,30  mimo státem uznávaných svátků a výjimek specifikovaných v 
harmonogramu daného školního roku, zveřejněného na www.jedenstrom.cz

 V Centru  jsou vítání všichni bez rozdílu věku, pohlaví či národnosti. Služby  nejsou 
poskytovány osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek či osobám, které by 
svým momentálním stavem ohrožovaly bezpečnost ostatních osob v Centru přítomných.

 K odkládání věcí slouží šatna nebo prostor aktuálně vymezený pořadatelem akcí
 Nevstupujte do prostor určených pedagogům ( kancelář v mezipatře) bez jejich souhlasu
 V průběhu provozu školky Jednoho stromu a školičky Rarášků odpovídají za bezpečnost dětí

pověření pedagogové
 V době konání akcí pro veřejnost nesou zodpovědnost za děti  jejich rodiče, kteří jsou 

povinni dbát pokynů pořadatele tak, aby byla zachována bezpečnost jejich i dalších 
účastníků akce. Speciální pozornost je třeba věnovat dozoru u ohniště a ve venkovní dílně.

 Dbejte na včasný příchod i odchod  na jednotlivé programy Centra, aby nedocházelo k 
narušení plynulosti provozu Centra nebo jeho jednotlivých programů a akcí

 Při využívání vnitřních prostor  ( herna, jídelna, ateliér, herna v I.patře) a venkovních prostor
Centra ( přední a zadní zahrada) dbejte na bezpečné zacházení s hračkami a jiným 
vybavením. Neničte zařízení a vybavení prostor Centra. Pokud zjistíte, že je některé 
vybavení centra poškozené, neprodleně to nahlaste některému z pracovníků Centra.
Hračky z vnitřních prostor neevynášejte na zahradu.
V případě, že poškodíte vnitřní nebo venkovní vybavení Centra Jedhoho stromu, bude ze 
strany organizace Jeden strom z.ú. vymáhána náhrada za způsobenou újmu ( buď v 
přislušené finanční výši nebo v materiální podobě)

 Použité pomůcky, hračky či další vybavení Centra vracejte vždy na původní místo k tomu 
určené.

 Při pohybu v Centru se chovejte ohleduplně.
 Nikdy nenechávejte děti běhat s jídlem či pitím v prostoru Centra. Stravujte se s nimi v 

jídelně.
 V jídelně můžete využívat rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu. Dbejte při manipulaci 

s nimi zvýšené opatrnosti, tak aby byla zachována bezpečnost vaše i ostatních osob.
Pravidla v jídelně:

 udeme  rádi, pokud jídelnu využijete ke konzumaci vlastních jídel.
 Nádobí i jiné kuchyňské  náčiní  je Vám k dispozici. Vždy ho však umyjte a ukliďte na místo, 

kde jste si ho vzali.
 Vždy po sobě řádně ukliďte jídelní stůl i ostatní plochy, pokud jste je  vy nebo vaše děti 
 znečistili
 Zbytky jídel si po sobě odneste domů nebo je vhoďte do košů k tomu určených
 Pro ohřev jídel je možné využívat mikrovlnou troubu
 Pro přípravu horkých nápojů využívejte rychlovarnou konev. Dbejte při zacházení s  ní  všech

bezpečnostních zásad. Po použití konev vždy odstavte mimo zdroj energie
 Nenechávejte v jídelně v době provozu Centra JEDNOHO STROMU horké nápoje na

 na stolech bez dozoru
 Třiďte odpad do označených košů

http://www.jedenstrom.cz/


 Skladované potraviny a suroviny jsou k dispozici pouze pro Centrum JEDNOHO 
STROMU.  Nakládat s nimi jsou oprávněni pouze zaměstnanci Centra

 Čaje, cukr a sůl, které naleznete v kuchyňském koutě, jsou Vám k dispozici. Za případný    
finanční příspěvek do označené nádoby, děkujeme

 Nenechávejte v prostorách Centra nikdy volně položené horké nápoje, léky či jiné 
předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost  osob využívajících služeb Centra.

 Za osobní cennosti do Centra donesené odpovídá jejich majitel
 Při vstupu do prostor Centra  se ohlaste některému z přítomných pracovníků centra nebo 

majiteli objektu panu Jaroslavi Vackovi, tel. 776 145 461
 Myslete na úspornost provozu Centra citlivým zacházením se zdroji energie a vody. Třiďte 

odpad. Použité pleny vhazujte do popelnice před vchodem do Centra nebo si je odneste 
domů.

 Pohyb po venkovních plochách Centra ( přední a zadní zahrada) je povolen dětem ze školky 
Jednoho stromu a školičky  Rarášků pouze v doprovodu pedagogů. Ostatním klientům 
Centra pouze  na jejich vlastní nebezpečí. 

 Na zahradě se chovejte ohleduplně, neodhazujte odpad, nepoškozujte její vybavení, 
zapůjčené věci neničte a vracejte na původní místo.
Na zahradě se řídíme pravidly:
Na trampolíně a kruhové houpačce mohou být maximálně 2 děti ( v případě kruhové 
houpačky 1 dospělá osoba)
Děti lezou na strom, jen pokud to zvládnou samy bez cizí pomoci a pomůcky, do výšky, která
je barevně označena.
Zahradní i dílenské nářadí se používá jen za účelem k tomu určeným a pracuje se s ním jen 
pod dohledem dospělé osoby.
Zahradu opouštíme důkladně uklizenou z důvodu následného pobytu dětí ( je nutné uklízet 
i nedopalky, střepy po rozbitém nádobí, apod.)

 Pohyb psů ve vnitřním zázemí Centra je zakázán, ve vnějším prostředí Centra je pohyb psů 
umožněn pouze na vodítku.

 Při odchodu ze společných prostor se vždy přesvědčte, zda jste po  sobě a svých dětech 
uklidili. Pokud odcházíte z daných prostor jako poslední zkontrolujte, zda jste zhasli, zavřeli 
všechny dveře a okna a uzamkli dveře z herny na zahradu v přízemí.

 Prostory Centra lze pronajímat na rodinné akce, semináře či workshopy, které jsou v 
souladu s činností organizace Jeden strom z.ú. Zájemci o pronájem mohou kontaktovat 
majitele objektu pana Vacka nebo ředitele organiazce Jeden strom z.ú. Na tel. 777 258 450

 V případě ohrožení ve vnitřních prostorech se řiďte symboly označujícími únikovou cestu

 Jeden strom z.ú., revize 17.1. 2016
Mgr. Alena Laláková
ředitelka Jeden strom z.ú.


