Rodinné centrum Špalíček, z.s.
IČ: 26578221
Určeno pro: Dětskou skupinu Špalíček, Polepská 988

DĚTSKÁ SKUPINA ŠPALÍČEK, Polepská 988
Provozní řád Dětské skupiny Špalíček, Polepská 988
Údaje o zařízení:
Adresa: Polepská 988, Kolín
Telefon: 724341406
Zřizovatel: Rodinné centrum Špalíček, z.s.
IČO: 26578221
Odpovědná osoba: Kateřina Špalková
Stanovená kapacita: 12 dětí, 1 – 6 let
Provozní doba: 7:30-15:00
Určena: pro veřejnost
Den započetí poskytování služby: 16.8.2017
Denní harmonogram
7:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 9:45
10:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 14:00
14:15 – 14:30
14:30 – 15:00

nástup dětí do DS (případně po dohodě s rodiči)
spontánní hra (děti si hrají podle vlastního výběru a rozhodnutí)
dopolední svačina
řízená činnost (řízené hry, výtvarná činnost, pohybové a taneční hry,
komunikační kruh)
pobyt venku (za každého trochu únosného počasí, pohybové aktivity)
oběd, vyzvedávání dětí po obědě
odpolední klid (není nutné, aby dítě spalo, stačí klidový režim.)
Poslech: čtené pohádky, relaxační hudba, zpěv. Starší děti mají možnost ve
druhé části odpočinku provádět klidnou činnost u stolečku. )
odpolední svačina
spontánní hra (při hezkém počasí pobyt venku)

Celý den dbáme na dodržování hygienických návyků.
V letním období se snažíme přenést co nejvíce činností ven.
-

-

-

Děti jsou přijímány do DS od 1 do 6 let na základě písemné přihlášky a vyjádření lékaře.
Přednostně jsou přijímány děti do 3 let podle pořadí přihlášek.
DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Do DS nejsou přijímány děti s trvalou medikací, která vyžaduje
specifické znalosti z oboru zdravotnictví.
Při přijetí do DS se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky
dítěte a délka pobytu v těchto dnech v DS. Děti, které byly do DS přijaty, navštěvují
DS pravidelně nebo po dohodě s provozovatelem.
Přednostně jsou do DS přijímány děti, které budou DS navštěvovat delší dobu a
pravidelně.

Provozní řád aktualizovala Kateřina Špalková, 30.12.2021 s platností od 1.1.2022

Rodinné centrum Špalíček, z.s.
IČ: 26578221
Určeno pro: Dětskou skupinu Špalíček, Polepská 988

Provoz DS Špalíček:
- Provoz DS je celodenní od 7.30 do 15.00 hodin (DS se v 7.30 hod. odemyká a v 15.00
hod. zamyká).
- Děti je dobré přivést do 8.30 hodin, aby se příliš nenarušoval program dne.
- Od 9:00 hodin už probíhá dopolední program.
- Rodiče jsou povinni předat dítě osobně chůvě v prostoru šatny DS, teprve pak mohou z
DS odejít.
- Chůvy mají povinnost provést rychlé zjištění zdravotního stavu dětí za přítomnosti
rodičů ještě před vstupem dítěte do třídy. V případě nálezu mohou konzultovat s rodiči
zdravotní stav dítěte a provést zápis do zdravotního sešitu.
- V případě zjištění onemocnění dítěte během dne, mohou chůvy kontaktovat rodiče
telefonicky. Rodiče jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout. Do DS patří dítě zcela
zdravé. Chůvy mají povinnost chránit zdravé děti před nákazou od dětí silně
nachlazených nebo nemocných. Viditelně nemocné dítě do DS nepřijmou.
- Odchod dětí z DS v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně
uveden v Přihlášce pro dítě v DS (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah
k dítěti - teta, babička aj.) Nezletilým a jiným osobám (např. sourozencům, známým
apod.) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů.
- Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají plnou odpovědnost za své dítě v
prostorech DS. Za dítě přebírají zodpovědnost i při společných setkáních rodičů
a dětí na tematických akcích pořádaných DS.
- Nepřítomnost dítěte (pokud je známa) se musí hlásit den předem omluvou
v docházkovém systému rcspalicek.webooker.eu. V případě náhlého onemocnění
telefonicky v daný den.
Bezpečnost dítěte;
- Za bezpečnost dětí v DS odpovídají v plné míře zaměstnanci DS a to od doby převzetí
od jejích zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené
osobě.
- Při prvním vstupu do DS má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim
tzn., že se rodiče mohou s ředitelkou a chůvou dohodnout na nejvhodnějším, postupu –
viz adaptační plán.
- Chůvy nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení
dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí. Pitný režim se bude
skládat z uvařeného čaje, studeného čaje, čisté vody podle potřeb dětí a aktuálních
klimatických podmínek.
- Chůvy dále přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční
záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), ven s dětmi nevychází.
Osobní věci dětí:
- Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory, vhodné oblečení do
vnitřních prostorů, pro pobyt venku, apod.).
- Hygienické potřeby dle požadavku DS a dle potřeby dětí. Je nutno mít stále zásobu plen
a hygieny potřebné na přebalování dítěte.
- Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo
v šatně v boxech označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do přihrádky i
náhradní spodní prádlo, pokud již nepoužívá pleny.
- Každý pátek si rodiče odnesou oblečení ze šatny, které dítě používalo na pobyt venku.
- DS zajišťuje výměnu lůžkovin Ix za 3 týdny.
Provozní řád aktualizovala Kateřina Špalková, 30.12.2021 s platností od 1.1.2022

Rodinné centrum Špalíček, z.s.
IČ: 26578221
Určeno pro: Dětskou skupinu Špalíček, Polepská 988

Platba:
- Za pobyt dítěte v DS platí zákonní zástupci úplatu dle platného ceníku.
- Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů.
- Ceník je přílohou č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Nepřítomnost dětí a kompenzace:
Viz příloha č. 3 Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Stravování:
-

Dítě bez přihlášené stravy nebo se specifickými potřebami ve stravování může být do
DS přijato pouze po dohodě s odpovědnou osobou DS.

-

Dovoz obědů zajišťuje : dodavatel dle platné smlouvy o poskytování stravování v dětské
skupině

-

Odhlašování obědů den předem do 18 hodin

-

Děti si nosí vlastní svačiny z domova.

Práva a povinnosti rodičů:
- Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou
průběžně a podle potřeby informováni individuálně, na informačních schůzkách pro
rodiče nebo na informační nástěnce DS.
- Kontakt rodičů s chůvami je umožněn denně při předávání dětí nebo po dohodě
kdykoliv je třeba.
- Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc DS v záležitostech, které se
týkají pobytu dětí v DS.
- Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se pobytu svých
dětí v DS.
- Rodiče jsou povinni oznamovat DS údaje do školní matriky (evidence dětí).
- Rodiče jsou povinni informovat DS o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
pobytu dítěte v DS.
- Rodiče jsou povinni na vyzvání odpovědné osoby DS osobně se zúčastnit při projednání
závažných otázek týkajících se pobytu dítěte v DS.
- Pokud dítě nebude vyzvednuto z DS po skončení provozní doby tj. do 15,00 hod..
Chůva, která má v té době dítě v péči, telefonicky zkontaktuje rodiče nebo další osoby
uvedené v přihlášce a domluví další postup.
- Rodiče jsou povinní zajistit dítěti dostatečné oblečení na chladné počasí, deštivé počasí.
Oblečení by mělo být podepsáno. Případně zajistit natření opalovacím krémem za
slunečného počasí.
Provozní řád aktualizovala Kateřina Špalková, 30.12.2021 s platností od 1.1.2022

