VNITŘNÍ PRAVIDLA
DĚTSKÁ SKUPINA – ŽELVIČKA 3

Spolek Želvička, z.s.
Mírová 2861/6
400 11 Ústí nad Labem
IČO:
04526104
Právní forma:
Spolek
Oprávněná osoba:
Petra Pištorová
Lenka Varclová

Den započetí poskytování služby péče o dítě:
21.3.2020

Místo poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině:
Péče o dítě bude poskytována v sídle poskytovatele dle záhlaví této smlouvy.
Kapacita zařízení :
12 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Provozní doba :
pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 h
Úhrada nákladů za službu péče o dítě v Dětské skupině:
Částečná úhrada nákladů za službu péče o dítě v Dětské skupině Želvička je stanovena ve výši
100,- kč/den.
Platba se provádí čtvrtletně převodem na účet 2700935498/2010. Rodiče se zavazují platbu
provést včas, nejpozději k 15. dni následujícího měsíce.

Nástup dětí :
ráno od 7.00 do 8.00 hodin, je však možné (ve výjimečných případech) po domluvě s
vychovatelkou přivést dítě kdykoliv během dne, dle potřeb rodičů. V 8.00 bude šatna uzamčena a
příchozí musí použít zvonek. Rodiče jsou povinni dítě osobně předat personálu.
Zákonný zástupce dítěte omlouvá dítě nejpozději do 18:00 předchozího dne, nebo
v odůvodněných případech do 7:00 hodin ráno daného dne telefonicky a předběžně stanoví dobu,
po kterou bude dítě nepřítomno.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v Dětské skupině (teplota, zvracení, bolesti břicha,
náhlá změna zdravotního stavu), je zákonný zástupce telefonicky informován, vyzván k
vyzvednutí dítěte z Dětské skupiny a zajištění další péče.
Pokud si zákonný zástupce nebo osoba k tomu pověřená nevyzvedne dítě do konce provozní doby,
bude kontaktována telefonicky, případně personál učiní další kroky.
Personál Dětské skupiny zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce
dítěte nebo osoby k tomu pověřené, až do doby, kdy je opět zákonnému zástupci nebo osobě k
tomu pověřené předá.
Při pobytu v Dětské skupině zákonný zástupce dítěte dodržuje Vnitřní pravidla Dětské skupiny. Při
vzájemném styku s personálem, s jinými dětmi docházejícími do Dětské skupiny a s ostatními
zákonnými zástupci dítěte dodržuje pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Denní režim Dětské skupiny
7.00 – 8:00

příchod dětí do Dětské skupiny, předávání dětí personálu, hry dětí

8:00 - 9:30

vítání se s dětmi, seznámení s denním tématem, tématické výchovné
činnosti dle denního programu, hry dětí (skupinové, individuální)

9:30 - 10:00

osobní hygiena, svačina

10:00 - 11:00

pobyt venku dle počasí nebo společná práce s dětmi, hry dětí

11:15 – 11:45

hygiena, oběd (formou dětských příkrmů či doneseného jídla z domova)

12:00 - 14:00

hygiena, odpočinek dětí

14:00 - 15:00

odpolední svačina, volné hry dětí , odchod dětí domů

Režimové požadavky:
dětem poskytujeme výchovnou péči, zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a
hygienických návyků přiměřených věku dítěte, v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.
Režim dne je z organizačních důvodů Dětské skupiny částečně stanoven, vychovatelky ho ale
pružně přizpůsobují individuálním potřebám dětí.
Spontánní hry:
od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají se s
činnostmi řízenými pečovatelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
Cílené činnosti řízené pečovatelkou :
probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pečovatelek
s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
Pohybové aktivity:
pohybové hry a cvičení, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, denně
dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.
Pobyt venku:
podle počasí, dopoledne po řízených aktivitách. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod
–5 °C, při silném větru, dešti a při inverzích. Při pobytu venku budeme využívat blízký park.
Odpočinek
vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti.

Otužování :
- pravidelné větrání herny
- dostatečný pobyt venku
Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče vypracovaného personálem a je
případně přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu Dětské skupiny
jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte. K zajištění bezpečnosti dětí
při pobytu uvnitř Dětské skupiny i mimo její prostory je personál proškolen v oblasti BOZ.
K pobytu dětí venku se využívá veřejné hřiště v blízkém parku, přičemž pobyt dětí venku je
závislý na počasí. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha,
znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.
Strava :
Stravu a pití zajišťují dětem rodiče, kteří si nesou plnou zodpovědnost za nezávadnost stravy.
Strava je uchovávána v lednici a připravována v kuchyňce Dětské skupiny. Obědy může po dohodě
s rodiči zajišťovat provozovatel Dětské skupiny (formou dětských příkrmů). Dětem se podle věku
vštěpují základní společenské a hygienické návyky během jídla. Děti mladšího věku jsou krmeny
pečovatelkou. Vše je řízeno individuálními potřebami dětí.
Na případné úrazy a nehody vzniklé v době pobytu dítěte v Dětské skupině se vztahuje pojištění
odpovědnosti za škodu provozovatele.
Informace o připravovaných akcích, včetně omezení provozu Dětské skupiny jsou vždy včas
oznamovány na nástěnce pro rodiče umístěné v chodbě u šatny a na webových stránkách.
Každé dítě zařazené do Dětské skupiny má zřízen Evidenční list dítěte. Zákonný zástupce dítěte je
povinen do 10 dnů nahlásit změny zásadních údajů uvedených v Evidenčním listě dítěte (zejména
kontaktní údaje a informace o zdravotním stavu a specifických potřebách dítěte).

V Ústí nad Labem, dne:

......................................................
Petra Pištorová

....................................................
Lenka Varclová

