Vnitřní pravidla dětské skupinky Walinka
1. Identifikační údaje dětské skupinky Walinka

Název:
Adresa provozovny:
Telefon:
e-mail:

Dětská skupinka Walinka
U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc
733 736 990
walinka@waldorf-olomouc.cz

Zřizovatel: Od dětství ke štěstí, z.s.
IČ: 06575340
sídlo: Polská 426/31, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku: Spisová z. L 16339/KSOS Krajský soud v Ostravě
zastoupen předsedou: Monikou Machytkovou
bankovní spojení: 2801383485/2010

Kapacita: 20 dětí
Provoz: 6.30 – 17.00
Odpovědná osoba: Monika Machytková
Vedoucí dětské skupiny: Petra Bradová
Učitelky: Jitka Wernerová, Vladana Kubíčková
Den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: 6. 4. 2020

2. Podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Průběh dne
6:30 – 8:30

Scházení dětí, volná hra, činnost dle rytmu týdne

8:30

Ukončení přijímání dětí

8:30 – 9:00

Hygiena, svačinka

9:00 – 9:30
Ranní kruh – přivítání se skřítkem, ranní přivítací rituály, prstové hry, povídání se skřítkem (o
prožitém víkendu, slavnostech…), zpívání, hádanky, říkanky, pohybové hry, dramatizace dle prožívaného
období
9:30 – 10:00

Hygiena, příprava na ven

10:00 – 11:30

Pobyt na zahradě, vycházky

11:30 -12:00

Oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12:00 -14:00

Četba pohádky, usínání, odpočinek

14:00 -14:30

Hygiena, svačina , příchod dětí

14:30 – 17:00

Volná hra, práce s pomůckou, dodělávky činností, rozcházení domů

17:00

Ukončení provozu

1. DSW je otevřena od 6,30 do 17,00 hodin. Do DS přicházejí děti zdravé, pravidelně a včas do 8,30 hodin,
aby se mohly zúčastnit ranních činností. Po obědě je možné děti vyzvednout od 12:00 do 13:00 hod., po
odpočinku a svačině od 14:30 hod. do 17 hod. V případě, že zůstane dítě v DSW po provozu, učitelka
kontaktuje rodiče a pokud je to možné, zůstane s dítětem až do té doby, dokud si je nevyzvedne rodič nebo
jím pověřená osoba. Pokud se tento problém bude opakovat častěji, bude kvalifikován jako hrubé porušení
vnitřních pravidel DSW a docházka dítěte do zařízení bude ukončena.
2. Při příchodu a odchodu musí rodiče nebo jimi pověřené osoby (uvedené v evidenci dítěte) dítě osobně
předat učitelce, totéž platí u převzetí. Docházka je evidována elektronicky.
3. Děti nenosí do DSW žádné šperky a cenné předměty. Za případnou ztrátu nelze poskytnout náhradu. Dále
nenosí žvýkačky, bonbony, hračky (může si přinést plyšovou malou hračku na spaní).
4. Do DSW se přijímají pouze zdravé děti, které nemohou být zdrojem infekce pro ostatní. Pokud učitelka
zjistí v průběhu dne, že je dítě nemocné, informuje o tom ihned rodiče, kteří si dítě co nejdříve z DSW
vyzvednou. V případě nutnosti zajistí poskytnutí zdravotních služeb. Taktéž nemohou být děti předány s léky
nebo nedoléčené. Kašel, rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné potíže jsou příznaky
nemoci, i když dítě nemá teplotu. Alergie se zapisují do evidence dítěte. Vyskytne-li se v rodině nebo v
nejbližším okolí infekční onemocnění (včetně vší a jiných parazitů), ohlásí to ihned zákonný zástupce učitelce.
5. Za bezpečnost dětí v DSW odpovídají po celou dobu práce s dětmi odpovědné osoby DSW, a to od doby
převzetí až do doby předání rodičům nebo jimi pověřeným osobám.

6. Nemůže-li rodič dítě do školy přivést nebo odvést, může tak učinit jiná rodiči pověřená osoba, která je
zapsaná ve formuláři o vyzveldávání dítěte.
7. Děti jsou pravidelně seznamovány s obecnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochranou
před sociálně patologickými jevy.
8. Služba péče o dítě v DSW je poskytována s úhradou nákladů takto:

Každodenní docházka:
-Celodenní pobyt bez časového omezení (v ceně 2x svačinka + oběd) měsíčně - 4 400,- Kč/měsíc
-Polodenní pobyt do 12:30 (v ceně 1x svačinka + oběd) - 2 400,-Kč/měsíc
Občasná docházka:
-Celodenní pobyt dítěte (v ceně 2x svačinka + oběd v celkové hodnotě 60,- Kč) – 350,-Kč/den
-Polodenní pobyt do 12:30 (v ceně 1x svačinka +oběd v celkové hodnotě 50,-Kč) – 250,-Kč/den

Úhrada je splatná zálohově vždy měsíc dopředu na bankovní účet č. 2801383485/2010 pod variabilním
symbolem: č. smlouvy

9. Pokud rodiče opakovaně nezaplatí školkovné nebo stravné, a nedohodnou si s odpovědnou osobou jiný
termín úhrady, může odpovědná osoba rozhodnout o ukončení docházky do DS.
11. Rodiče mají právo konzultovat s učitelkou chování v DSW, jeho rozvoj a další postupy výchovy a péče
(např. konzultace s logopedem nebo pedagogickopsychologickou poradnou).
12. Rodiče jsou povinni respektovat pravidla chování a soužití, která v DSW platí, sledovat informace
uveřejněné na nástěnkách či dálkovým přístupem.
13. Rodiče jsou povinni ráno informovat učitelku o případném zdravotním problému dítěte.
14. Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit předem, nejpozději do 9:30 hodin daného dne. hod. na telefonním
čísle 733 736 990 Neodhlášené obědy lze vyzvednout osobně do vlastního jídlonosiče v čase od 11:30 –
12.00 hod. pouze první den nepřítomnosti.
15. Za příznivého počasí tráví děti nejméně 2 hodiny venku. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr
a déšť, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10 °C.
16. Rodiče vodí děti do DSW vždy čisté a upravené.

17. Informace, které zákonný zástupce poskytne DSW nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a
všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Plnění vnitřních
pravidel je závazné pro rodiče i zaměstnance v plném rozsahu.
Tento provozní řád nabývá platnosti 1. 4. 2020

Vypracovala – Bradová Petra

Monika
Machytková

Digitálně podepsal Monika Machytková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06575340,
o=Od dětství ke štěstí, z.s. [IČ
06575340], ou=1, cn=Monika
Machytková, sn=Machytková,
givenName=Monika,
serialNumber=P113348
Datum: 2020.04.06 17:59:41 +02'00'

Schválila – Monika Machytková

