Provozní řád Dětské skupiny ALMA
Příloha č. 2 ke Smlouvě s rodiči přihlášeného dítěte k docházce do Dětské skupiny Alma
Provozovatel: Dětská skupina ALMA, z. s.
Adresa (sídla i místa poskytování služby péče): Do Klecánek 133, Klecany 25067
Kapacita dětské skupiny: 12 dětí
IČ: 05516145
Den započetí poskytování služby: 20.12.2017
Služba péče o dítě je poskytována: s částečnou úhradou nákladů
Provozní dny: pondělí až pátek
Provozní doba: 7:00-17:00 hod.
bankovní spojení č.ú.: 2201162136/5500
Do Dětské skupiny Alma v případě volné kapacity přijímáme děti během celého roku.
Dětská skupina je během státních svátků a o víkendech zavřena. Provoz jen dle dohody s rodiči.
Mimo provozní dobu je možné po dohodě zajistit individuální hlídání.
K docházce do DS je možné přijmout pouze zdravé dítě.
V případě nevolnosti, zvýšené teploty, náhlému onemocnění či úrazu, dětská skupina neprodleně oznámí tuto
skutečnost rodiči – zákonnému zástupci a vzájemně se domluví na dalším postupu.
Dítě nelze ráno přijmout s teplotou, rýmou (virovou – čirá, bakteriální – hutná), průjmem, zvracením, zlomeninou
(sádrou). V tomto případě může chůva dítě odmítnout.
Pokud zdravotní stav dítěte neodpovídá definici stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO 1946)
jako „stav plné tělesné, duševní a sociální pohody nikoli jen jako nepřítomnost nemoci či vady“, je nutné
docházku dítěte do Dětské skupiny přerušit až do doby, opětně nastalé tělesné, duševní a sociální pohody.
Je primárně určena pro děti od 2 – 3 let. Po dohodě i starší. Denní kapacita je 12 dětí.
Dítě je možno přihlásit do DS v rodiči vybraný den. Konkrétní možnosti a kombinace docházky včetně ceny jsou
uvedeny v sekci Ceník. Rodič přihlašuje dítě ve vybraný den k celodenní docházce.
Příchod do Dětské skupiny na celodenní blok je mezi 7°°h – 8°°h
Pozdější příchod pouze po předchozí individuální dohodě.
Od 9 h začíná dopolední program, často i mimo prostory Dětské skupiny.
Odpolední vyzvedávání dítěte je nejdříve od 15,20 h – 17°°h. Mimo tuto stanovenou dobu je vyzvedávání dítěte jen
po předchozí domluvě nebo dle pravidelného času uvedeného v Přihlášce do DS.
Na jakékoli změny standardně domluvených časů příchodů a odchodů dítěte je rodič povinen upozornit předem!
Rodič vždy ráno nahlásí personálu, kdo dítě odpoledne vyzvedne.

Časový harmonogram
7°° – 8,45
8,45 – 9°°
9°° – 9,45
9,45 – 11,45
11,45 – 12,30
12,30 – 13°°
13°° – 15°°
15°° – 15,20
15,20 – 17°°

scházení, individuální hry, práce u stolečku
příprava na svačinu, hygiena, svačina
plnění Plánu výchovy – řízená činnost
pobyt venku (přizpůsobeno aktuálnímu počasí)
hygiena, příprava na oběd, oběd
hygiena, příprava k odpočinku, čtení či poslech pohádek
odpolední odpočinek
odpolední svačina
rozcházení dětí, pobyt venku (dle počasí), individuální hry
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Zkušební doba – „zvykání“ - týden, kdy dítě dochází každý den na zkrácenou dobu (od 2 hodin) a postupně dle
individuální adaptace dítěte je doba prodlužována.
Dětská skupina je během dne zamčena nutno zvonit.
Během dne se mohou rodiče kdykoli informovat na své dítě na telefonním čísle: 732 304 496
V případě návštěvy divadla, kina, výlety, ZOO nebo jiná akce (karneval, besídka, mikulášská aj.) budou rodiče
informováni dopředu. Těchto akcí se mohou zúčastnit v případě volné kapacity i děti, které obvykle v daný den, či
pravidelně DS nenavštěvují (nutno nahlásit).

Povinnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte
•
•
•
•
•
•
•

Rodič (či oprávněný zákonný zástupce dítěte) je povinen se seznámit s Provozním řádem Dětské skupiny Alma
a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte v DS.
Rodič je povinen sdělovat chůvám skutečnosti důležité pro pobyt dítěte v DS, zejména individuální zvláštnosti
dítěte, zdravotní stav, případná omezení apod.
Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení DS.
Rodič je povinen dítě přivádět do DS zdravé a vhodně oblečené.
Rodič je povinen oznámit DS předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa,
omluví dítě neprodleně.
Pokud rodič dítě z důvodu nepřítomnosti neodhlásí nejpozději do 7,30 v den nepřítomnosti, bude mu započtena
cena za stravu za celý nepřítomný den.
Dětská skupina je provozována s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů. Rodič se zavazuje hradit školné tj.
poměrnou část nákladů na provoz DS v souladu s platebními podmínkami a to k 1. dni v navštěvovaném měsíci.
V případě nevolnosti dítěte během pobytu dítěte v DS je rodič povinen po telefonickém vyzvání neprodleně dítě
odvést domů či k lékaři.

Vaše finance jsou použity na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odměny personálu
nájem prostorů a zahrady
elektřina, voda, topení, odpad
všechny opravy a provoz DS
vybavení a jeho opotřebení – nutná častá obměna
hračky, didaktické pomůcky, stavebnice, skládačky, herní prvky aj.
odrážedla, kola, sportovní pomůcky, míče
hudební nástroje
pískoviště – písek, vybavení
výtvarný materiál (barvy, lepidla, barevné papíry, pastelky, modelína, dekorativní materiál, textil aj.)
čistící a hygienické prostředky a úklid DS
péče o zahradu
prádelna a prací prostředky (povlečení a přikrývky, plyšové hračky, polštáře, ručníky, deky)

Platební podmínky Dětské skupiny Alma, z. s.:
Děti jsou přijímány v případě volné kapacity v průběhu celého roku. Úhrada za službu se hradí dle počtu
navštěvovaných dnů měsíčně, ode dne nástupu do Dětské skupiny Alma
Úhradu za službu je možno splácet ročně, půlročně nebo měsíčně.
Platba je splatná k 1. dni v měsíci, ve kterém bude dítě do dětské skupiny docházet. Strava se hradí k poslednímu
dni v měsíci (na základě odchozených dnů).Úplata je stanovena smluvně. Služba s částečnou úhradou nákladů.
Z důvodu nemoci či jiných rodinných důvodů (dovolená rodičů atd.) se platba nevrací. Zameškané dny je možné
nahradit v případě volné denní kapacity po dohodě v době, kdy dítě obvykle nechodí a to nejpozději do dvou
měsíců zpětně. Nedohodnou-li se strany jinak, je úplata a stravné po dobu trvání smlouvy splatné i za dobu, po
kterou se dítě do dětské skupiny nedostavilo a to i v případě dlouhodobé nemoci – delší jednoho měsíce, případně
i z jiného důvodu přerušení docházky dítěte. Za zameškané dny se úplata nevrací.
Úplatu za službu nelze měsíčně měnit – nutno změnit ve „Smlouvě s rodiči přihlášeného k docházce do „Dětské
skupiny Alma, z. s.“ jako dodatek ke smlouvě.
Dítě je možné kdykoli během školního roku odhlásit s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pokud nedochodí měsíc –
platba se nevrací.
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Pokud se Vaše platba zpozdí, budete vyzváni k zaplacení. Pokud neobdržíme úplatu včas, místo v dětské skupině
Alma bude nabídnuto jinému zájemci.
Děti navštěvující dětskou skupinu celotýdně nebo děti, které mají frekventovanější docházku než Vaše dítě, mají
přednostní právo na umístění. Vašemu dítěti se budeme snažit nabídnout jinou časovou alternativu docházky.
Měsíční úhrada za služby se nevztahuje na akce –výlety, besídky, kurz plavání, solná jeskyně, kroužky.
Číslo účtu: RFbank 2201162136/5500, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky jméno dítěte

Podmínky přijetí
•
•
•
•
•
•

Vyplněná Přihláška a souhlas s Provozním řádem a Platebními podmínkami Dětské skupiny Alma,z.s.¨
Podepsaná „SMLOUVA S RODIČI DÍTĚTE PŘIHLÁŠENÉHO K DOCHÁZCE DO DĚTSKÉ SKUPINY ALMA,Z.S“
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte – vyplní dětský lékař
Potvrzení o postavení na trhu práce jednoho z rodičů
Potvrzení o zaplacení smluvené částky úplaty, případně nevratné zálohy úhrady ve výši 2000,Přednostní právo na umístění mají děti s celodenní docházkou

Výbava do Dětské skupiny Alma:
Bačkůrky, pyžámko, převlečení na ven dle počasí, převlečení v případě potřeby nutnosti vyměnit oblečení,
oblečení do herny, případně pleny.
Převlečení je možné v dětské skupině nechávat v přidělené vaku, označeném značkou dítěte.
DS poskytuje: Peřinku, polštář, prostěradlo. Povlečení je práno každý týden.

Strava
Svačiny a obědy jsou dováženy z jídelny firmy:
Bohumil Čmerda,
U Pošty 13,
250 69 Vodochody,
IČO: 88666590,
DIČ: 7810141042.
Celodenní strava obsahuje:
dopolední svačina – 8,45
oběd – 12°°,
odpolední svačina 15°°
Pitný režim je zajištěn po celý den.
Pro děti s potravinovými intolerancemi či alergiemi je možné po konzultaci zajistit dietní stravu.
Dítě je nutné odhlásit ze stravy do 7,30 v den, kdy nenastoupí. Pokud odhlášeno není, stravné se započítá
za celý den. Z hygienických důvodů není možné odnášet stravu z DS.

V Klecanech ………………….
Mgr. Alena Pilnáčková
ředitelka DS Alma, z. s. a předsedkyně spolku

S Provozním řádem jsem byl/a seznámena v Klecanech dne ……………………………………
Podpis rodiče ………………………………………………………………………………………..
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