Provozní řád
Dětská skupina Sovička
Údaje o zařízení:
Adresa: Opatovická 43, 370 10 České Budějovice – Nemanice
Provozovatel: Dětská skupina Sovička z.s.
Odpovědná osoba: Adriana Hesová
Telefon: 731141677
Email: sovickams@seznam.cz
Webové stránky: www.sovickams.cz
IČ: 05597781
Typ: dětská skupina pro veřejnost
Kapacita: 9 dětí
Provozní doba: pondělí – pátek, 7.00 – 17:30
Den započetí poskytování služby: 1.7.2017

Provoz dětské skupiny:
Příchod dětí – 7.00-9.00 hodin (spontánní hry i řízená činnost – rozcvička, zpěv, tvoření)
Dopolední svačina – 9.00-9.20 hodin
Pobyt venku – 9.30-11.00 hodin
Oběd – 11.15-11.45 hodin
Odchod dětí s dopolední docházkou – 12.00-12.30 hodin
Odpočinek – 12.30-14.30 hodin (čtení pohádek)
Odpolední svačina – 14.30-15.00 hodin
Odpolední program 15.00-17.00 hodin (spontánní hry, tvoření)
Odchod dětí – 15.00-17.00 hodin

Provoz dětské skupiny je celoroční a poskytuje služby péče o dítě s částečnou úhradou nákladů. Provoz
může být omezen, a to v případě státních svátků, omezením provozu z technických důvodů atd. Rodiče
budou vždy o tomto informováni předem. Nepřítomnost dítěte hlásí rodič nejpozději do 9.00 hodin
daného dne na tel. číslo: 603 742 208 – následně bude odhlášena strava. Náhrada zameškané docházky
je možná pouze po domluvě a odsouhlasení pečující osobou. Příchod a odchod dítěte je vždy společně
se zákonným zástupcem. V mimořádných případech lze čas příchodu i odchodu nastavit individuálně.
Program:
Spontánní hry probíhají v rámci celého dne a dle potřeby dětí. Didaktické a vzdělávací činnosti vychází
od pečujících osob a jsou jimi řízeny. Konkrétní program dne je vždy přizpůsoben dané skupině dětí a
vychází z lánu péče a výchovy, který je přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
Pobyt venku:
Pobyt venku se uskutečňuje v maximální možné míře. Děti mají k dispozici zahradu, která je součástí
objektu. Pobyt venku je vždy přizpůsoben aktuálnímu počasí. Neuskutečňuje se při silném větru, dešti
a v mrazu pod -10 C˚.
Stravování a pitný režim:
Obědy pro děti denně vaří ve zdravé jídelně Greenhouse a jsou do dětské skupiny přiváženy v gastro
nádobách. Součástí prostor dětské skupiny je výdejna jídla, která slouží k přípravě svačin a vydávání
obědů. Vše probíhá v souladu s hygienickými předpisy. Během celého dne mají děti k dispozici vodu a
v zimních měsících čaj.
Pečující osoby:
O děti se v dětské skupině starají pečující osoby, které jsou odborně způsobilé dle zákona č. 247/2014
Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pečující osoby zajišťují bezpečnost a ochranu
zdraví při výchově a vzdělávání. Dbají na čistotu a pořádek v dětské skupině během celého dne. Pečující
osoby byly seznámeny s bezpečností práce dle školení BOZP.
Přijímání dětí do dětské skupiny:
Děti jsou do dětské skupiny přijímány během celého roku až do naplnění kapacity. Do dětské skupiny
jsou přijímány děti ve věku od 1,5 do 4 let. Může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. Dítě je přijato podpisem smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině. V případě podpisu této smlouvy doloží rodič další potřebné dokumenty:
-

Potvrzení od lékaře ohledně zdravotního stavu dítěte a očkování
Monitorovací list
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Ochrana osobních údajů probíhá na základě vnitřní směrnice Zásady ochrany osobních údajů v dětské
skupině. Ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou uvedeny pouze údaje
nutné pro evidenci dítěte v dětské skupině.

Zdravotní stav dítěte:
Před nástupem do dětské skupiny je rodič povinen vedoucího dětské skupiny informovat o zdravotním
stavu dítěte. Rodiče předávají dítě do dětské skupiny zdravé. Pokud se u dítěte vyskytne infekční
onemocnění, tak jsou rodiče povinni to co nejdříve nahlásit. Jeví-li dítě při pobytu v dětské skupině
příznaky onemocnění, tak je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte. Pečující
osoba má právo odmítnout převzít dítě do dětské skupiny v případě, že jeví známky onemocnění. Léky
a léčebné prostředky nesmí pečující osoba dětem podávat.
Úplata za vzdělávání a stravné:
Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Ceník je součástí
smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Úplata za vzdělávání je splatná nejpozději
do 25. dne předcházejícího měsíce. Úplata za stravné je splatná po skončení daného měsíce.
Neuhrazené platby mohou být důvodem k ukončení smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
Úklid v dětské skupině:
Denní úklid – zametení, setření podlah, úklid v koupelně a kuchyni, vynesení odpadků. Během celého
dne je udržován pořádek pracovních ploch.
Jednou týdně – úklid všech prostor, zametení a setření podlah, vysátí koberců, utření prachu, úklid
lednice.
Dvakrát ročně probíhá celkový generální úklid včetně mytí oken.
Výměna ručníků probíhá 1x týdně (v případě potřeby ihned).
Výměna lůžkovin probíhá 1x za tři týdny (v případě potřeby ihned). Lůžkoviny má každé dítě uloženy
zvlášť ve větratelném boxu. Čisté lůžkoviny jsou uloženy mimo dosah dětí.

Platnost provozního řádu od 1.6.2018
Provozní řád je přílohou Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Za dodržování zodpovídá vedoucí dětské skupiny.

