Dětská skupina:

Naše školička, Kolmá 644/3, 736 01 Havířov  město

Provozní řád DS
Verze: 01

Účinnost od: 1. 6. 2016

PROVOZNÍ ŘÁD
I. Informace o zařízení
Název:

Naše školička  Dětská skupina

Adresa:

Kolmá 644/3 736 01 Havířov – město

Právní forma:

dětská skupina dle zákona č. 247 / 2014 Sb.

Telefon:

720 022 099

Email:

skolicka@nasemisto.cz

IČ:

02666162

Odpovědná osoba:

Mgr. Michaela Tvardková

Provozovatel:

Naše místo z.s., zastoupený Ing. Z. Pučokovou, předsedkyní spolku

Typ zařízení:

celodenní s pravidelným provozem

Kapacita:

12 dětí

Provozní doba:

pondělí až pátek: 6,00 – 16,30 hodin

Využití dětské skupiny pro další aktivity:
● organizování společných aktivit dětí a rodičů v rámci ŠVP (schůzky, besídky,…)

Bankovní spojení a způsob platby:
● FIO banka,č.ú. 2100562245/2010
● úhrada školného i stravného
o Variabilní symbol: bude sdělen při podpisu smlouvy mezi zřizovatelem a
zákonnými zástupci dítěte
o Termín pro platbu: předem, nejpozději 15. den v měsíci na následující měsíc.
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Podmínky poskytování služeb DS:
● Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů,
nabízíme 3 varianty školného:
● Celodenní 800,/měsíc
Docházka minimálně 3 dny v týdnu na více než 6 hodin.
● Půldenní 400,/měsíc
Docházka v rozsahu 3  5 hodin NEBO 1  2 dny v týdnu na více než 6 hodin.
● Občasné 100,/hodinu
V případě volné kapacity zařízení nabízíme i občasné hlídání, jehož
objednávka se provádí prostřednictvím rezervačního systému. Minimální doba
hlídání jsou 3 hodiny.
Maximální týdenní fond je 52, 5 hod.
Jako celodenní docházka se počítá pobyt dítěte v zařízení delší než 6 hodin, jako
půlden pak 3  5 hodin. Péči kratší než 3 hodiny naše zařízení neumožňuje.
● Příchod i odchod dítěte je evidován elektronickým docházkovým systémem, měsíční
přehled pak rodiče dostávají vytištěný k podpisu.

Zápis dětí:
● Zápisy se budou konat průběžně dle kapacity DS, jejich termín bude vyvěšen
minimálně 30 dní předem na webových stránkách DS.

II. Režimové požadavky
Režim dne:
Režim dne je přizpůsoben heterogenní skupině dětí, ve věku 1  6 let. Pečující osoby jsou
povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V DS je dostatečně dbáno na
soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných
činností, je jim to umožněno.
Pevně časově stanoven je pouze začátek a konec provozu, podávání jídla a odpolední
odpočinek, ostatním časovým aktivitám je dán pouze přibližný časový rámec a tyto se pak
prolínají přirozeně během dne dle aktuální situace:
o začátek provozu
o přesnídávka

6,00 hodin
08,30 – 09,00 hodin
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o
o
o
o

výdej oběda
11,45 – 12,30 hodin
odpolední odpočinek
12,30 – 14,00 hodin
svačina
14,00 – 14,30 hodin
konec provozu
16,30 hodin

a) Nástup dětí
:
● dle potřeb rodičů, nejpozději však do 8,15 hodin
● pozdější příchody (po 8,15 hod.) předem hlásit
● rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce
● při vstupu dítěte do dětské skupiny je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační
režim
b) Spontánní hry:
frekvence zařazení během dne:
● převažuje v ranních a odpoledních hodinách
● zařazení v režimu dne od 6,00 hod. do 9,00 hod. a od 14,30 hod. do 16,30 hod.
● prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na
individuální potřeby dětí
c) Didakticky cílené činnosti
(činnosti řízené pedagogem):
● probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce
učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí
d) Pohybové aktivity:
● denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,
relaxační) a pohybové hry
● průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
● 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
● denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
e) Pobyt venku:
● minimálně 1 hodinu denně (dle počasí) – dopoledne 10 – 11 hodin
● v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven
● pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10°C, při silném větru, dešti a při
inverzích
● pobyt venku: se odehrává v přilehlých místech (dětských hřištích, oblast Lučina,
vycházky v okolí)
● způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a
pohybovou aktivitou
f) Odpočinek, spánek
:
● zařazen v režimu dne od 12,30 hod. do 14,00 hod. (déle dle potřeb dítěte)
● respektování přirozených potřeb dítěte – odlišná potřeba spánku dětí u různého věku
● všechny děti odpočívají při čtení pohádky
● odpočinek probíhá na matracích, které denně připravují učitelky
● matrace jsou uloženy ve skříni v místě odpočinku a jsou jednotlivě odděleny, rovněž
lůžkoviny
● každé dítě má své lůžkoviny
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g) Stravování:
● strava je dovážená v odpovídajících obalech a následně vydávaná dětem
● v individuálních případech nabízíme možnost vlastního stravování, kdy rodič donese
dítěti stravu v krabičce, která bude uložena v lednici
● svačiny se podávají od 8:30, odpoledne od 14:30 hodin, děti se sami prostírají a
obsluhují, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
● obědy: 
se pro děti a zaměstnance DS vydávají od 11:45 hodin, polévku a hlavní jídlo
na talíře připravuje provozní, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po
sobě uklidí nádobí  všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem
pomáháme dle potřeby.
h) Pitný režim:
děti mají celý den k dispozici tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje
provozní, učitelky DS) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice se doplňují vždy dle
potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.
i) Otužování:
● Pravidelné větrání tříd
● Sleduje se vytápění, redukuje se na přiměřenou teplotu
● Dostatečný pobyt venku
● Kontrola vhodného oblečení děti

Tento provozní řád nabývá účinnosti: 1. června 2016

v Havířově dne 23. 5. 2016

…………………………………….
Ing. Zuzana Pučoková,
předsedkyně spolku Naše místo z. s.
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