PROVOZNÍ ŘÁD Čiperkov I.
Platný od 1. 10. 2018
PŘEDM ĚT ČINNOSTI DĚTSKÉ SKUPINY ČIPERKOV I.
Dětská skupina zajišťuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností a dovedností dítěte a jeho
kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu s konceptem výchovy a péče o
dítě. Činnost dětské skupiny spočívá v pravidelné péči o dítě od 3 do cca 6 let věku v kolektivu dětí a
jejím obsahem je zajištění bezpečnosti, základních potřeb dítěte – strava, aktivní využití doby pobytu
v dětské skupině s cílem rozvíjet dovednosti a schopnosti dítěte, pozvolna seznamovat dítě s anglickým
jazykem a dopřát dítěti potřebný odpočinek.
Provozovatelem dětské skupiny Čiperkov I je Centrum pro rodinu Heřmánek, z.s., IČO: 26539730,
adresou: K cihelně 313/41, Satalice, 190 15 Praha
Místo provozu dětské skupiny je na adrese: U zásobní zahrady 15, Praha 3, 130 00.

PROVOZNÍ DOBA
Dětská skupina je v provozu každý všední den od 8:30 do 14:30 hodin. (Provozní doba může být
upravena, aby lépe vyhovovala požadavkům rodičů, vždy minimálně s měsíčním předstihem a
zachováním minimálně 6 hodinového provozu.)
Dětská skupina je otevřena celoročně, s výjimkou státních svátků a ostatních dní, které provozovatel
pro každý rok určí a předem rodičům sdělí. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na uzavření provozu
ve výjimečných případech, zejména z organizačních a jiných závažných důvodů.
REŽIM DNE
Děti se v dětské skupině scházejí v průběhu školního roku mezi 8:30 – 9:00. V této době je program
prováděn formou volné hry a zájmových aktivit. Měsíční třídní plán je vždy zasílán rodičům a jednotlivé
denní aktivity zveřejněny denně na nástěnce.
Při příchodu do dětské skupiny pomohou rodiče či zákonní zástupci (dále jen „rodiče“) dětem s
převlékáním, přezutím a uložením osobních věcí do prostoru k tomu určenému.
Rodiče jsou povinni předat dítě osobně pedagogickému personálu. Teprve poté může rodič dětskou
skupinu opustit. Za bezpečnost dítěte přebírají naše chůvy zodpovědnost od doby převzetí dítěte od
rodiče do doby jejich předání rodičům nebo osobám pověřeným k převzetí dítěte z dětské skupiny
zpět. Rodič nikdy nesmí nechat dítě v šatně samotné bez upozornění odpovědné chůvy na tuto
skutečnost!
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Děti mají pravidelný pitný a stravovací režim. Třikrát denně jsou servírovány svačiny (9:00, 15:00 a
17:00), ve 12:00 je servírován oběd. V případě individuálního stravování si jsou rodiče povinni přinést
stravu pro své dítě (např. z důvodu diety dítěte, potravinových alergií apod.) V takovém případě dojde
ze strany provozovatele k bezpečnému uložení, ohřevu a podání dodané stravy, rodiče jsou plně
odpovědni za kvalitu a nezávadnost této stravy.
Od cca 12:30 mají děti klidový režim, tj. spánek nebo odpočinkový program. V tomto případě se pokud
možno vychází z individuálních potřeb dítěte. Odchod dětí probíhá v době mezi 14:00 – 14:30
HYGIENICKÉ POŽADAVKY A VYBAVENOST
Dětská skupina splňuje hygienické normy a zákonné podmínky provozu zařízení pro děti předškolního
věku. Veškeré vybavení je bezpečné a optimalizované pro věkovou kategorii dětí, které budou zařízení
využívat. Prostory jsou pravidelně uklízeny a větrány.

VYBAVENÍ PRO NÁSTUP DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY
Každé dítě musí být při nástupu do dětské skupiny vybaveno následujícími věcmi:
- Kvalitní domácí obuv (bačkůrky, v případě potřeby sandálky)
- Oblečení do třídy dle uvážení + náhradní oblečení na převlečení
- Pyžamo
- Kartáček na zuby
- Pohodlné oblečení na hraní venku dle počasí, pláštěnku, holínky, pokrývku hlavy

Všechny věci musí být na viditelném místě označeny jménem a příjmením dítěte. Do dětské skupiny by
děti neměly z bezpečnostních důvodů nosit šperky (s výjimkou upevněných malých náušnic), cenné
věci, finanční hotovost ani jiné nevhodné předměty. Děti nesmí do dětské skupiny nosit žádné věci,
které by mohly ohrozit zdraví jich samotných nebo ostatních dětí. Nepřípustné jsou věci propagující
násilí (např. nože, zapalovače apod.), návykové látky jakéhokoliv typu, či věci a předměty ohrožující
výchovu.

NEMOC DÍTĚTE, NEPŘÍTOM NOST DÍTĚTE
Do dětské skupiny nemohou být přijímány děti nemocné, především s teplotou, silným kašlem,
zvracením, průjmem, zánětem spojivek nebo jakýmkoliv jiným onemocněním. O tom, zda je dítě
nemocné, je oprávněna s konečnou platností rozhodnout osoba pověřená převzetím dítěte do dětské
skupiny. Při rozhodnutí, zda je dítě nemocné, bude přihlédnuto k hygienickým normám a riziku
ohrožení zdraví ostatních dětí. Rodiče se zavazují toto rozhodnutí plně respektovat.
Potvrzení o zdravotním stavu a řádném očkování musí mít každé dítě potvrzené lékařem.
Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratší
době po vyrozumění Provozovatele.
Rodič je povinen oznámit nepřítomnost dítěte nahlásit provozovateli nejpozději do 9:30 daného dne.
Provozovatel je oprávněn požadovat od rodičů dítěte ve sporných případech souhlas lékaře s jeho
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pobytem v kolektivu dětí. Infekční onemocnění jsou rodiče povinni ohlásit chůvě či vedení první den
absence.

Dále jsou rodiče povinni ohlásit veškeré změny nastalé u dítěte např. změna zdravotní pojišťovny,
telefonních čísel do zaměstnání a domů apod.
Součástí přihlášky je i řádně vyplněný evidenční list dítěte, který rodiče obdrží po zápisu.

PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRAVIDELNÉ DOCHÁZCE
O přijetí dítěte do dětské skupiny rozhoduje provozovatel. Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny si
rodiče mohou vyzvednout v dětské skupině nebo na internetových stránkách. Po ukončení zápisu
obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do dětské skupiny.

UKONČENÍ DOCHÁZKY
Před skončením dohodnuté doby je Poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět, jestliže a) Zájemce,
resp. Dítě závažným způsobem opakovaně narušuje provoz Poskytovatele b) je Dítě nezvladatelné v
kolektivu, soustavně narušuje režim, dopouští se fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem
porušuje vnitřní pravidla Poskytovatele c) z jakéhokoliv jiného závažného důvodu. Výpovědní doba je
okamžitá po odeslání výpovědi na adresu alespoň jednoho rodiče dle této smlouvy.
Provozovatel může po předchozím upozornění rodiče rozhodnout o okamžitém ukončení docházky
dítěte jestliže:
1) dítě není schopno se na prostředí dětské skupiny adaptovat, nebo zdravotní stav dítěte ohrožuje
zdraví ostatních dětí, dítě je nezvladatelné, napadá ostatní děti či zaměstnance,
2) na doporučení lékaře.
S provozním řádem jsem se seznámil(a) a svým podpisem tuto skutečnost stvrzuji.

V Praze dne............................

______________________________
Čiperkov, z. s.

______________________________
Zákonný zástupce dítěte
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