PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY POHODA HOROMĚŘICE

1.

Údaje o zařízení
Adresa

Velvarská 121, 252 62 Horoměřice

Provozovatel
Telefon

Rodinný klub Pohoda, z.s.
605 914 462

Emailová adresa
Web
IČO:
Odpovědná osoba
Typ
Kapacita
Dětská skupina
Školní výdejna
Provozní doba

email@pohodahoromerice.cz
www.pohodahoromerice.cz
26 57 22 65

Jitka Vaňková

Dětská skupina pro veřejnost
12 det ve veku 1 -6 let
Pohoda Horoměřice 2

ano

8:00 - 16:00

Zaměstnanci:
Pedagogičtí zaměstnanci (dle zákona Dětské skupiny – dále jen DS): v DS pracují 3 učitelky v 1 oddělení
o 12 dětech. Zpravidla tvoří dvojici a střídají ve směnách dle rozpisu.
Výdejna jídla:
Strava se dovážı́ ze školnı́ jı́delny Horoměřice.

Provozn rad upravuje podrobnosti k vykonu prav a povinnost zakonnych zastupcu det v DS
a podrobnosti o pravidlech vzajemnych vztahu s pedagogickymi pracovn ky.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Provoz DS
Provoz DS je celodenn od 8.00 - 16.00 hodin na adrese Velvarská 121, Horoměřice.
Den zapocet poskytovan sluzby pece o d teje 1.10. 2019.
Rodice pri pr chodu predaj osobne d te ucitelce nejdr ve v 8.00 hodin. Deti je vhodne privest do
8.30 hodin, aby se pr lis nenarusoval program dne. Od 8.30 hodin uz prob ha r zeny skupinovy
program.
Pri odchodu je nutno si d te vyzvednout s dostatecnym casovy predstihem (nejlepe do 15.50 hod,
tak, aby v 16.00 bylo mozne DS uzavr t).
Odchod det z DS v doprovodu jinych osob nez zakonnych zastupcu mus byt vyslovne uveden v
Pr loze c. 4 Smlouvy o poskytovan pece, formular Osoby poverene zakonnym zastupce k
vyzvedavan d tete“.
Zakonn zastupci po vyzvednut d tete preb raj plnou odpovednost za sve d te v prostorech DS.
Provoz DS je celorocn (provoz o letn ch prazdninach a pres vanocn svatky je upraven). Rozsah
provozu se stanovı́ předem a informace se preda rodicum, a to nejmene 1 mes c pred planovanym
prerusen m provozu. Pokud je to mozne, DS informuje o omezen ci uzavren provozu na
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8.

3.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

počátku školního roku. Provoz může být neočekávaně omezen - např. v období svátků, z důvodu
chřipkové epidemie, z důvodu vypnutí elektrického proudu v době topné sezóny atd. Informaci
o omezení, přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka DS neprodleně.
Nepřı́tomnost dı́těte rodič hlásı́ a omlouvá včas.
Pokud nen nepr tomnost znama predem, informuje neprodlene formou sms a telefonem DS.
Pr chod ci odchod d tete v jinou, nez obvyklou dobu nahlas rodic ucitelce tez predem.
Zdravotní péče a bezpečnost v DS
Za bezpecnost det v DS odpov daj v plne m re zamestnanci DS, a to od doby prevzet d tete od jejich
zakonneho zastupce az do doby predan zastupci d tete nebo j m poverene osobe.
Pri prvn m vstupu do DS ma d te pravo na individualne prizpusobeny adaptacn rezim tzn., ze se
rodice mohou s ucitelkou dohodnout na nejvhodnejs m postupu.
Do DS mohou rodice privest pouze deti zdrave, ktere nemaj zadne pr znaky nemoci ci infekce.
Dlouhodoby kasel, zelena ryma, prujem, zvracen , vsi - to jsou pr znaky nemoci, i kdyz d te nema
teplotu. Deti nemocne se samy nec t dobre, bezny rezim je pro ne zatez . A zaroveň prenasej infekci
na dals zdrave deti v kolektivu. V pr pade akutn ch infekcn ch stavu nepodavame detem zadne leky,
jako jsou kapky proti kasli, davkovac sprej do nosu proti ryme apod. Pri predan d tete ucitelce sdel
rodice pravdive zpravu o zdravotn m stavu d tete, resp. o problemech, ktere melo predesly den a
noc. Z� adame o maximaln ohleduplnost ke zdravym detem i k personalu DS! Vyskyt kazdeho
infekcn ho onemocnen v rodine hlas rodice ihned reditelce skoly popr. ucitelce (nestovice, spála,
zloutenka, mononukleuza aj.). Po vylecen infekcn ho onemocnen muzeme po rodic ch vyzadovat pro
prijet d tete potvrzen od lekare, ktere nam zaruc jeho plne zdrav .
Pri nahlem onemocnen d tete nebo pri zjisten vyskytu vs u d tete v DS jsou rodice telefonicky
informovani o danem stavu a jsou povinni si d te co nejdr ve z DS vyzvednout.
V pr pade skoln ho úrazu je pedagogicka pracovnice povinna zajistit prvotn osetren d tete, v
pr pade nutnosti i nasledneho lekarskeho vysetren ci osetren . Rodice jsou vyrozumeni
bezodkladne, pokud úraz vyzaduje dals lekarske osetren . Pokud je úraz osetren adekvatne v ramci
DS, jsou rodice informovani pri vyzvedavan d tete. S� koln m úrazem je úraz, ktery se stal d teti pri
vychove a vzdelavan a pri cinnostech, ktere s nimi pr mo souvisej . Vychovne vzdelavac cinnost je
úcast det pri vychovne a vzdelavac praci DS, v prostorech DS od vstupu det do prostor DS az do
odchodu z nich a kazda cinnost vyplyvaj c z pr me souvislosti s n . S� koln m úrazem je rovnez úraz,
ktery se stal detem pri akc ch konanych mimo DS, organizovanych DS a uskutec ovanych za dozoru
poverene odpovedne osoby. Jedna se zejmena o úrazy det na vychazkach, vyletech, zajezdech,
exkurz ch. S� koln m úrazem nen úraz, ktery se stane detem na ceste do DS a zpet nebo na ceste na
m sto nebo cestou zpet, jez bylo urceno jako shromazdiste mimo areal DS pri akc ch konanych mimo
DS.
Ochrana pred patologickymi jevy, sikanou a nasil m. Pedagogict pracovn ci dbaj , aby eticka a
pravn vychova, vychova ke zdravemu zivotn mu stylu a preventivn vychova byla vyucovana v
souladu se vzdelavac m programem DS. Pedagogict pracovn ci jsou povinni v souladu s pracovn m
radem vykonavat kvalitn dohled nad zaky po celou dobu provozu.
Ocitelky nesou odpovednost za dodrzovan hygieny, primerene vetran , vhodne oblecen det ve
tr de i venku. Dbaj na dodrzovan pitneho rezimu det , prizpusobuj delku pobytu venku danym
klimatickym podm nkam (slunecn zaren , v tr, des , mraz). Pokud to podm nky nedovoluj
(inverze), ven s detmi nevychaz .
DS vyuz va k pobytu venku venkovn ch prostor v okol .
Osobn veci det rodice prinasej oznacene jmenem ci inicialami d tete (pyzamo, backory, teplakovou
soupravu pro pobyt venku, teplaky, tricko, ad. pro pobyt ve tr de). Jinak nejsou ucitelky schopne
zajistit rozlisen vec konkretn ho d tete. Rodice prinas take hygienicke potreby dle pozadavku DS.
Kazde d te mus m t jine oblecen do tr dy a jine pro pobyt venku. Oblecen je ulozeno v satne ve
skr kach oznacenych znackou d tete. Doporucujeme dat detem do prihradky i nahradn spodn
pradlo. Kazdy patek si rodice odnesou oblecen ze satny, ktere d te v danem tydnu
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pouz valo. Pri vets m znecisten i v prubehu tydne. DS zajisťuje vymenu luzkovin 1x za 3 tydny.
Detem, ktere potrebuj jednorazove pl nky na cely nebo cast dne, rodice potrebne mnozstv plen
donesou a kontroluj jejich dostatecnou zasobu, um stenou v satne ve skříňkach.
4.
1.

Přijímání dětí do DS
DS stanovuje datum a cas zapisu pro podan zadosti o prijet det do DS pro nasleduj c skoln rok.
Term n je obvykle stanoven v mes ci cervnu. Prij man det do DS prob ha i v prubehu skoln ho roku
v pr pade uvolnen kapacity.
2. Do DS jsou prij many deti zejmena ve veku od 2 do 5 let na zaklade vyr zen p semne prihlasky
rodicu.
3. O prijet d tete do DS rozhoduje kolektiv DS.
4. DS muze prijmout pouze d te, ktere se podrobilo stanovenym pravidelnym ockovan m, ma doklad,
ze je proti nakaze imunn nebo se nemuze ockovan podrobit pro trvalou kontraindikaci.
5. Prijmout muzeme deti, jejichz rodicum pomuze skolka s uplatnen m na trhu prace (tedy minimalne
jeden z rodicu je zamestnan, je OSVC, studuje ci jako nezamestnany hleda praci s pomoc wradu
prace, i rodice zamestnane a aktualne na rodicovske dovolene).
6. Prihlasku a Smlouvu o poskytovan pece v DS vcetne pr loh (dale jen Smlouva) si zájemci mohou
vyzvednout v pap rove podobe v DS. Prihlasku prinesou radne vyplnenou na zapis.
7. Pri zapisu se do prihlasky vypln dny dochazky d tete do DS.
8. Prednostne jsou vzhledem k c li projektu do DS prij many deti, ktere budou DS navstevovat v ce dn
v tydnu a jejichz rodice maj silnejs vazbu na trh prace –viz Kriteria pri prij man do DS Pohoda
Horoměřice.
9. Detskou skupinu mohou navstevovat take deti, ktere nemaj v ramci zapisu rezervovane dny
pravidelne dochazky. Mohou se nahlásit telefonicky po dohodě s pedagogem DS na volné dny
(vzhledem k absencı́m dětı́). I pro tento zpusob dochazky plat vsechny ostatn podm nky (uzavren
Smlouvy, dolozen dokumentu, zpusob úhrady za dochazku a stravu atd.).
10. V pr pade prijet d tete do DS, doloz rodice potrebne dokumenty do 15 pracovn ch dnu od
oznamen o prijet , nejdele vsak do dne nastupu d tete do DS. Pokud dokumenty v dane dobe
nedoloz , muze byt d te z prij mac ho r zen vyrazeno. Jedna se o:
• Smlouvu s rodici o poskytnut pece v detske skupine Pohoda Horoměřice
• Monitorovac list podporene osoby
• Potvrzen od lekare ohledne zdravotn ho stavu d tete a ockovan
• Potvrzen o postaven podporene osoby na trhu prace ci žadost o potvrzen v evidenci CSSZ
11. Úplata za vzdělání v DS a za stravování
1.
2.

Sluzba pece o d te je poskytovana s castecnou náhradou nakladu.
Za vzdelan v DS plat zakonn zastupci úplatu dle platneho cen ku – Smlouvy
o poskytovan pece v DS na zaklade faktury poskytovatele.
3. Rodice takehrad úplatu za stravnedo 25. dne předešlého mes ce. Vyse stravneho je 35,-Kč/oběd.
4. Neuhrazen platby za sluzbu ci za stravne muze byt duvodem k ukoncen dochazky d tete do DS.
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7.
1.

2.
3.
8.
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3.

Omlouvání nepřítomnosti dětí a náhrady omluvených dní
Omluvy a nahrady dochazky se provadej pouze osobně,telefonicky či formou sms.
R� adna omluva s moznost nahrady absence je mozna do 20 hodin dne predchazej c ho absenci.
Pokud se ale omluv te pozdeji, je vam den fakturovan, jako by d te bylo pr tomno.
Pri pozdejs omluve nen mozne absenci nahradit, cely den i se stravnym je zapoc tan, ale je mozne
si vyzvednout obed (nutne informovat DS do 8:30 a vyzvednout si j dlo v dobe 12:30-13:00).
Nahrady za vcasne omluvy mohou deti vychodit v danem mes ci v maximaln m poctu 5 dn / mes c.
Nevychozene nahrady propadaj . Pri dlouhodobe nemoci potvrzene lekarem (v ce jak 14 dn ) lze
nahrady resit individualne po domluve s učitelkou. V přı́padě, že DS nebude schopna zajistit termı́n
náhrady v daném měsı́ci, je možné zohlednit nevychozené dny ve vyúčtovánı́ docházky.
Stravování
D te bez prihlasene stravy nebo se specifickymi potrebami ve stravovan muze byt do DS prijato
pouze po dohode s odpovednou osobou DS.
Strava se dovážı́ ze školnı́ jı́delny Horoměřice.
Omluvit stravu lze do 12 hodin předešlého dne, nebo je moznost vyzvednout si obed pr mo ve
vydejne v DS (nutne informovat DS do 8:30 a vyzvednout si j dlo v dobe 12:30-13:00).
Další práva a povinnosti rodičů

Rodice maj pravo na informace o prubehu a vysledc ch vzdelavan det . Rodice jsou prubezne a
podle potreby informovani na schuzkach pro rodice nebo na informacn nastence DS. Kontakt rodicu
s ucitelkami je mozny denne pri predavan det .
Rodice jsou povinni oznamovat DS změny veškerých údajů. Rodice jsou povinni informovat DS o
zmene zdravotn zpusobilosti, zdravotn ch obt z ch d tete nebo jinych zavaznych skutecnostech,
ktere by mohly m t vliv na prubeh vzdelavan .
Rodice jsou povinni na vyzvan odpovedne osoby DS osobne se zúcastnit pri projednan zavaznych
otazek tykaj c ch se vzdelavan d tete.

7.

Pokud bude rodic porusovat Provozn rad zavaznym zpusobem napr. opakovane narusovat provoz
DS (pozde vyzvedavat d te z DS po ukoncen provozu, prodlen plateb), muze odpovedna osoba DS
ukoncit dochazku d tete do DS.
8. Jsou-li rodice s c mkoliv, co se tyka pobytu jejich d tete v DS nespokojeni, oznam to odpovedne
osobe DS, ktera zalezitost projedna. Je to mozne osobne na domluvene schuzce.
9. D te vyzvedavaj z DS rodice ci osoby, ktere jsou zapsany ve formulari „Osoby poverene zakonnym
zastupcem k vyzvedavan d tete“ s uveden m jmena osoby, trvale adresy a jejich vztahu k d teti.
10. D te je treba vyzvednou do 16:00. Pokud d te nebude vyzvednuto do 16:00, ucitelka, ktera ma v te
dobe d te v peci, telefonicky zkontaktuje rodice. Pokud nen mozne rodice zkontaktovat ci
nevyzvednou d te ani do uplynut teto doby, informuje ucitelka svou nadřı́zenou DS a postupuje dle
zakona – uvedom socialn odbor a policii, kter si d te preb raj do pece.
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9.

Orientační náplň dne dětí v DS

8.00 - 8.30

8.30 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10.30

10.30 - 12.00

12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 15.00

15.00 - 15.15
15.15 – 16.00
15.00 – 16.00
16.00
10.

- otevírání DS
- hry podle zájmu dětí
- individuální práce s dětmi
- komunitní kruh - povídání na dané téma, nasloucháme jeden druhému
- pohybová chvilka
- hygiena
-dopolední svačina
- individualn a skupinove cinnosti (rozv jen rozumovych, socialn ch
a fyzickych znalost a dovednost , didaktické hry,jemná a hrubá
motorika + vytvarne, pracovn , hudebn a dramatizuj c cinnosti)
- zájmové hry
- telovychovne aktivity

- příprava na pobyt venku
- pobyt venku
- svlékání, hygiena a příprava na oběd
- oběd
- hygiena
- příprava na odpolední odpočinek
- odpolednı́ odpocinek
- čtenı́ pohádek

- odpolední svačina
- hry podle zájmu dětí
- individuální práce s dětmi
- vyzvedávání dětí
- uzamykání DS

Řád výdejny DS
Provozní doba
12.00 – 12.30

Výdej oběda

Strava se dovážı́ ze školnı́ jı́delny Horoměřice.
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1. Pracovnice v provozu DS zajis uje pitny rezim pro deti, vydej stravy.
2. Pracovnice pouz va predepsane ochranne pracovn pomucky.
3. Pracovn k je seznamen s bezpecnost prace pri skolen BOZP, ktere je pravidelne zajišťovano
pravn m subjektem.
4. Je seznamen se zasadami pri obsluze elektrickych spotrebicu v DS. Elektricke spotrebice maj
odpov daj c elektro revizi.
5. Pracovn k bezpecne zachaz s nozi a jinymi ostrymi predmety.
6. Pracovn k dba na cistotu a poradek.
7. Zavady na zar zen , ci poranen neprodlene hlas odpovedne vedouc DS, zapisuje do knihy zavad
a úrazu!
8. Pri vzniklem pozaru se pracovn k r d pozarn poplachovou smernic .
9. Odpovednost pracovnice:
- Zapisovat teplotu jídla
- Vydávat jídlo
- Odrzovat cistotu a poradek na pracovisti
- Provadet napravna opatren
- Dbat o cistotu prepravn ch nadob a cistotu nadob ve vydejne.
- Dodrzuje provozn rad vydejny j dla.
10. Vyse stravneho (oběda) vcetnedovazky 35 Kc/den
- obed 35 Kc/ ks
11. Soucast je pitny rezim (caj, voda, sťava).
12. oklid ve vydejne je zajišťovan DS, pred otevren m DS, dale i prubezne behem dne.
13. Platba stravneho je upravena ve Smlouve.
14. J deln cek na kazdy tyden je zverejnen na nastence Zmena j deln cku vyhrazena.

11.
Sanitační řád DS
Ve výdejně a přilehlých prostorách je prováděn běžný dennı́ úklid, velký úklid 1x měsı́čně a generálnı́
úklid nejméně 2x ročně. O hygienickém stavu zařı́zenı́, prováděné sanitaci a ochranné desinfekci vede
evidenci pracovnice rodinného centra.
Popis úklidových prací v jednotlivých termínech:

Denně:
- na vlhko úklid podlahy v místnostech pravidelně používaných
- běžný úklid pracovních ploch a nářadí a hraček
- stoly v jídelně, umyvadla
- vynášení odpadků
Jedenkrát týdně:
- vnitrn steny chlad c ch zar zen s naslednou desinfekc
Dvakrát týdně:
- výměna ochranných oděvů (dle potřeby častěji)
Jedenkrát za měsíc:
- dveře, otopná tělesa, svítidla
Provozní řád dětské skupiny Pohoda Horoměřice

s. 6

Jedenkrát za dva roky:
- malování prostor výdejny
Harmonogram úklidu hygienických zařízení jídelny a přilehlých prostor:
Denně:
- podlahy, umyvadla, sedátka na záchodové míse
- mechanická očista a následující desinfekce podlah, podlahových roštů, obložení stěn, vnitřního
vybavení sprch a záchodových mís
- kontrola zásob papíru, tekutého mýdla a papírových ručníků
Dvakrát měsíčně:
- nábytek, skříňky v šatnách
Jedenkrát měsíčně:
- dveře a umyvatelné části stěn
K čištěn je použ ván dezinfekčn prostředek určen pro čištěn v potravinářském zař zen . U� klid
provádí personál rodinného centra.
Způsob nakládání s prádlem:
Ložn prádlo se vyměňuje1x za 21 dnů, ručn ky 1x týdně. Ložn prádlo je skladováno ve větratelných
prostorach, odděleně od sebe.
C� isté lůžkoviny se skladujı́ odděleně, mimo dosah dětı́.

Provozní řád dětské skupiny Pohoda Horoměřice

Platnost provozn ho radu od 1.10. 2019

s. 7

