Příloha č. 1 – Provozní řád

DĚTSKÁ SKUPINA MONKEYS

PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZOVATEL:

LITTLE MONKEYS, z.s., Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 22605690

KONTAKT:

Ředitelka: BcA. Eva Synková Reitererová, tel: 604 52 36 38
Telefon ve třídě: 732 686 963
E-mail: littlemonkeys@volny.cz
www: www.littlemonkeys.cz

TYP:

Dětská skupina s kapacitou do 12 dětí

PROVOZNÍ DOBA:

7:00 – 16:00 hodin

ZAMĚSTNANCI:

Pedagožky, chůvy (dle zákona o DS), hospodářka, vychovatelky.
Zpravidla tvoří dvojici a střídají se ve směnách dle rozpisu. Tým
doplňují 2 externí pracovnice - rodilé mluvčí (Aj).

STRAVA:

Stravu zajišťuje a likviduje firma Scolarest

CHARAKTERISTIKA:

Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu
práce. Dětská skupina tvoří ucelený systém péče o dítě od 2 let do zahájení
docházky v ZŠ dle zákona 247/2014 Sb. Provozováním zařízení péče o děti
předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost rodičů s
dětmi, dle Operačního programu Zaměstnanost.
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PROSTORY DS:

Zařízení má k dispozici: šatnu pro děti, hernu pro děti, hernu s jídelnou,
samostatnou ložnici, hygienické prostory pro děti (nízké záchodky, nočníky,
sprcha, místo na případné přebalování dětí, umyvadélka), kancelář pro
zaměstnance, hygienické zázemí pro zaměstnance, sklad pomůcek a
výtvarných potřeb, sklad špinavého prádla a výdejnu stravy. Dětský nábytek je
velikostně uzpůsoben věkové různorodosti dětí.

ZAHÁJENÍ PROVOZU: 1. 10. 2017
PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY
Péče o děti v dětské skupině je provozována v každý všední den mimo svátků, v době od 7.00 do 16.00
hodin. Zařízení je zavřeno po dobu jednoho měsíce o hlavních letních prázdninách. Přesné vymezení
prázdnin na daný školní rok je součástí smlouvy s rodiči.
ÚHRADA ZA DOCHÁZKU DO DS
Péče o děti v dětské skupině Monkeys je poskytována s částečnou úhradou od rodičů/zákonných
zástupců dítěte. Provoz dětské skupiny je z velké části financován z dotací Evropské unie a Evropského
sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost.
Do DS mohou být přijati pouze děti, jejichž alespoň jeden z rodičů je aktivní na trhu práce a účastní se
platby sociálního pojištění, případně studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá.
Podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do Dětské skupiny. Rodiče musí tuto
skutečnost doložit potvrzením zaměstnavatele, nebo ČSSZ, či dle relevantnosti potvrzení z úřadu práce
o tom, že je rodič veden v evidenci uchazečů o zaměstnání či dokladem potvrzení školy. Úhrada za
docházku je použita převážně za účelem lekcí anglického jazyka (Finanční odměna lektorů – rodilých
mluvčí, nákup učebnic a jiných vzdělávacích pomůcek.).
PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE DO DS
Děti do dětské skupiny přijímáme po celý rok, pokud to kapacita dovolí. Dítě může začít navštěvovat
zařízení po vyplnění monitorovacích listů rodiče a po podpisu smlouvy o poskytování péče mezi
zákonným zástupcem a poskytovatelem služby. Součástí této smlouvy je seznam osob, které smí dítě
ze zařízení vyzvedávat. Dítě musí být řádně naočkováno. Jedna z podmínek přijetí dítěte je nezávislost
na plenách. Děti mohou používat na odpolední spánek kalhotkové pleny. Zařízení je vybaveno
dostatečným počtem nočníků, které jsou v případě potřeby přiřazeny konkrétním dětem a označeny
jejich značkou. V provozovně je sprcha určená k očistě dětí.
ODPOLEDNÍ SPÁNEK
Po obědě mají všechny děti klidový režim. Malé děti zpravidla spí, starší děti se věnují klidovým
aktivitám a vzdělávací činnosti (předškoláci). O tom, zda má být dítě uloženo ke spánku či nikoli,
rozhoduje rodič.
VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z DĚTSKÉ SKUPINY
Provozovatel je oprávněn vyloučit z DS dítě, které je nezvladatelné (např. ohrožuje jiné děti či jim nebo
sobě ubližuje apod.). V takovém případě ředitelka zařízení kontaktuje rodiče dítěte, popíše daný
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problém a projedná s rodiči možnosti zamezení nevhodnému chování dítěte. Zároveň bude tato
skutečnost vyznačena v Registrační kartě. Dítě, u kterého dochází opakovaně k atakům
nezvladatelného chování, může být vyloučeno trvale odstoupením od smlouvy ze strany
provozovatele. O trvalém vyloučení dítěte z DS rozhoduje ředitelka DS.
ZDRAVÍ DĚTÍ
Do DS mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý
kašel, průjem, zvracení, vši - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. V případě akutních
infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu
proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte,
resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým
dětem.
Při náhlém onemocnění dítěte nebo při zjištění výskytu vší u dítěte v DS jsou rodiče telefonicky
informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.
ÚRAZY
V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě
nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním
úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.
STRAVA A PITNÝ REŽIM
Stravu dětem zajišťujeme prostřednictvím firmy Scolarest. Pití mají děti k dispozici po celý den a
vychovatelky dbají na to, aby dostatečně pily. Po domluvě je možno ohřát dítěti i z domova donesenou
stravu.
Odhlášky objednaných obědů je nutno udělat nejpozději v den nepřítomnosti do 8:00. Na pozdější
odhlášení nebude brát firma Scolarest zřetel a rodiče budou muset oběd zaplatit.
OMLUVY ABSENCE
Náhlé onemocnění a krátké absence je třeba nahlásit nejpozději do 8:00 hodin daného dne. Takovéto
absence nejsou důvodem pro vrácení úplaty za péči v dětské skupině. Při dlouhodobé nemoci či
plánované a včas nahlášené dlouhodobé absenci je možné převést poměrnou částku úhrady do
následujícího měsíce. Toto je možné pouze na základě ústní či písemné (mail) dohody s ředitelkou
provozovny.
POBYT VENKU
K pobytu dětí venku se využívá oplocené hřiště v bezprostřední blízkosti zařízení DS. Povolení k užívání
této plochy je součástí nájemní smlouvy. Hřiště je vybaveno herními prvky. Děti chodí dle počasí i na
procházky po okolí. 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 venkovní
teplota.
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ORIENTAČNÍ NÁPLŇ DNE
7:00 – 8:30
zahájení provozu, volná hra, individuální práce s dětmi
8:30 – 8:55
dopolední svačina
9:00 – 10:00
výuka angličtiny ve skupinách dle věku a jazykové úrovně
10:15 – 11:30
pobyt venku, svlékání a příprava na oběd
12:00
oběd
12:30 – 14:00
odpolední odpočinek (starší děti vzdělávací činnost)
14:00
vstávání (dle potřeby malé děti dospávají)
14:30
odpolední svačina
14:45- 16:00
individuální a skupinové činnosti, případně pobyt venku
16:00
ukončení provozu DS

SANITAČNÍ ŘÁD
Ve výdejně a přilehlých prostorách je prováděn běžný denní úklid, velký úklid jedenkrát měsíčně a
generální úklid nejméně dvakrát ročně. O hygienickém stavu zařízení, prováděné sanitaci a ochranné
desinfekci a deratizaci vede evidenci pracovnice ve výdejně jídla.
Popis úklidových prací v jednotlivých termínech:
Denně:

-

na vlhko úklid podlahy v místnostech pravidelně používaných

-

běžný úklid pracovních ploch, nářadí a hraček

-

stoly v jídelně

-

umyvadla, sedátka na záchodové míse - mechanická očista a následující

-

desinfekce záchodových mís a nočníků

-

kontrola zásob papíru, tekutého mýdla a papírových ručníků

Dvakrát měsíčně:
Jedenkrát měsíčně:

nábytek, skříňky v šatnách
dveře a umyvatelné části stěn

Způsob nakládání s prádlem:
-

Vyhláška č. 108/ 2001

-

Výměna prádla: Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 21 dnů, ručníky 1x týdně.

-

Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně. Použité ručníky a lůžkoviny
se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.

V Roudnici nad Labem dne 9. 10. 2017
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