Příloha č.1 ke smlouvě MONTE KIDS

Dětská skupina pro veřejnost
Registrační číslo projektu : CZ.03.1.51./0.0/0.0/19_103/0017012

Vnitřní pravidla dětské skupiny MONTE KIDS
1.

Základní údaje
•

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině:
Centrum volného času Praha 9,z.s.
Lovosická 610/21, Praha 9
IČO: 7084939

•
•
•

Kontakt: +420 724 272 191, e-mail: cvcpraha9@seznam.cz, www.cvcpraha9.cz
Ředitelka organizace: Bc. Simona Vacková
Předsedkyně z.s.: Bc. Simona Vacková

•
•
•

Název dětské skupiny: MONTE KIDS
Kapacita: 18 dětí ve věku od 24 měsíců do zahájení povinné školní docházky
Místo poskytování služby:
TJ Sokol, Novoškolská 696, Praha 9 – Vysočany, 190 00
Provozní doba: 7:30 - 17:00
Den započetí poskytování služby: 01.05.2016

•
•
2.

Úvodní ustanovení

2.1

Všeobecná ustanovení
Vnitřní pravidla jsou pravidla a opatření související se zajištěním hygienických požadavků na
prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich
pohybové výchovy, režim stravování včetně pitného režimu.

2.2

Právní předpisy
Zajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání nebo s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování dalších služeb a poskytují dětem a jejich rodičům
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

1

Příloha č.1 ke smlouvě MONTE KIDS
Při provozu se řídíme především následujícími právními předpisy:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

2.3

Zákon č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a
požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
pozdějších předpisů.
Provozní podmínky
Dětská skupina je určena pro děti od 2let do zahájení povinné školní docházky. Péče o děti je
zajištěna v prostorách, které se skládají z šatny, Montessori pracovny, herny, jídelny.K
dispozici je venkovní uzavřený areál se zahradou.
Péči o děti zajišťují pečující osoby, které jsou odborně způsobilé. Děti jsou předávány pečující
osobě ve třídě a uzavírají smlouvu o poskytování služby péče o dítě v Centru volného času
Praha 9. Je-li dítě nemocné, je potřeba dítě odhlásit do 7,30 h téhož dne. Jestliže dítě nemá
každodenní docházku a je nemocné, může v DS využít náhradní docházku.
Provozní doba: 7:30 - 17:00
Děti se vyzvedávají buď po obědě do 12:30 nebo od 15 h – nejpozději do 16:50 h, případně
dle individuální domluvy s rodičem.
Provozní dny: pondělí až pátek

2.4 Úplata za službu péče (dále jen „školné“)
Péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů paušální částkou:
Pro děti od 2 – 3 let :
Při docházce 2x týdně ( dopoledne ):

3 490,- Kč

Při docházce 3x týdně ( dopoledne ):

4 900,- Kč

Při docházce každodenní ( dopoledne ): 7 000,- Kč
Celodenní docházka 2x týdně :

5 900,- Kč
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Celodenní docházka 3x týdně :

7 900,- Kč

Celodenní docházka každý den :

9 900,- Kč

Pro děti od 3 let :
Při docházce 2 x týdně(celodenní ) :

4 000,- Kč

Při docházce 3x týdně (celodenní ) :

6 000,- Kč

Při celodenní každodenní docházce :

8 000,- Kč

3.

Zápis, podmínky přijetí dětí a ukončení docházky v dětské skupině MONTE KIDS

Děti se přijímají průběžně během školního roku nebo při zápisu do dětské skupiny do naplnění
kapacity. Přijímány jsou děti na základě údajů ve vyplněné smlouvě, kterou si mohou rodiče
vyzvednout osobně nebo se zasílají emailem. Rodiče (zákon. zástupce) musí vyplnit všechny body
smlouvy, přinést potvrzení o zaměstnání nebo činnosti jako OSVČ, z úřadu práce či studijní potvrzení.
Ručí za jejich pravdivost a aktuálnost, v případě změn jsou povinni tyto hlásit provozovateli DS. Jsou
povinni uvést všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit péči o dítě a jeho prospívání, dále je třeba
uvést osoby, které budou moci dítě vyzvedávat.
Dítě je přijato dnem uzavření smlouvy o poskytování služby péče o dítě rodičem či zákonným
zástupcem dítěte a zástupcem zařízení.
Dnem přijetí nastává povinnost hradit stanovené školné.

3.1

Docházka dětí do dětské skupiny a zajištění bezpečnosti

Rodiče předají osobně dítě pečující osobě. Dítě je třeba předávat a vyzvedávat ve stanovených
časech, aby nebyl narušen provoz zařízení. Dítě je nutné předávat zdravé a bez známek nemoci.
Pečující osoba v dětské skupině má právo dítě odmítnout, pokud tomu tak není. Pokud se
onemocnění projeví během dne, je povinností rodiče si dítě po telefonickém vyrozumění co nejdříve
vyzvednout. V případě úrazu zajistí pečující osoba první pomoc a ošetření dítěte, o čemž informují
rodiče dítěte a tyto případy evidují v knize úrazů. Pečující osoby jsou pravidelně školeny v první
pomoci při úrazech a život ohrožujících stavech. Při závažných případech je povolána rychlá
zdravotnická pomoc.
Rodiče děti vybaví vhodným oblečením a obutím na pobyt venku i dovnitř včetně náhradního
oblečení. Věci se ukládají na vyhrazené místo. Vše je nutné označit jménem dítěte. Pečující osoba
zajistí, aby bylo dítě na jednotlivé aktivity vhodně oblečeno podle aktuální situace. Další vybavení
(věci na spaní apod.) donesou rodiče podle charakteru docházky a zajistí jeho pravidelnou údržbu.
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3.2

Režim dne:

čas

Aktivita

7:30-8:30

9:45-11:45
11:45-12:30
12:30-14:30

příchod dětí, děti se vítají s pečující osobou a s kamarády a volně si
hrají, práce s Montessori pomůckami, větší děti pracují s pracovními
listy
společná rozcvička na elipse
svačina
výchovně vzdělávací činnost – věnujeme se různým činnostem na
dané téma, společně si povídáme na elipse, učíme se novým věcem,
kreslíme a malujeme, učíme se básničky a písničky, opakujeme již
naučené věci
pobyt venku
oběd, vyzvedávání dětí s dopolední docházkou
odpočinek, čtení pohádek a jejich poslech

14:30-14:45
14:45-17:00

svačina, uklízení postýlek
volná hra dětí, pobyt venku, vyzvedávání dětí s celodenní docházkou

8:30-8.45
8:45-9:00
9:00-9:45

3.3
Spontánní hry v dětské skupině
Spontánní hry probíhají po celý den. Prolínají se s činnostmi řízenými kvalifikovanými pracovnicemi
ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. Možnost spontánní hry je dětem
umožněna v době od jejich příchodu do začátku dopoledního programu a také po odpolední svačině.
3.4

Didakticky cílené činnosti

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pečujících osob s
dětmi, vycházejí z potřeby a zájmů dětí.
3.5

Pohybové aktivity

Denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.
3.6

Pobyt venku

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí): dopoledne 9:45 – 11:45 h hodin, případně i odpoledne po
odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt
venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.
3.7

Prostory k pobytu venku
•

3.8

máme vlastní zahradu

Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti
•

sezónní činnosti
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•
•
•
4.

pohybové činnosti
prvky sportovních her
poznávací činnosti

Odpočinek, spánek, relaxace

Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30min. Odpočívají všechny děti při poslechu čtení
pohádky. Děti se na spánek převlékají do pyžama. Nemusejí spát, pouze odpočívat, mají možnost si
do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku, vždy mohou samostatně uspokojit své hygienické potřeby.
Děti s nižší potřebou spánku mohou případně vstát, pečující osoby jim nabízí náhradní aktivity (klidné
hry).
5.

Stravování

V době dané denním rozvrhem poskytne pečující osoba dětem dopolední, odpolední svačinu a oběd.
Oběd pro děti je dovážen denně ve várnicích od externího dodavatele (DM a školní jídelna). Obědy a
svačiny se podávají v jídelně. Obědy se vydávají od 11:45 do 12:30 hodin. Polévka se nalévá do
připravených misek, hlavní jídlo na talíře.
Svačiny se dopoledne podávají od 9:15 hodin do 9:30 hodin, odpolední svačina je od 14:30-15 hodin.
Pečující osoby připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin.
Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 10 minut v návaznosti na program. Násilné
nucení dětí do jídla považujeme za nepřípustné.
Nádobí se umývá v myčce ihned v prostorách výdejny a přípravny jídla.
Nespotřebovaná vydaná strava musí být zlikvidována mimo provozovnu. Pečující osoby dohlížejí na
dodržování pitného režimu.
6.

Hygienické zařízení

Hygienické zařízení je vybaveno čtyřmi toaletami, dále čtyřmi umyvadly, opatřena mísící baterií,
plastovou výlevkou s mřížkou, sprchovým koutem, bidetem se sprchou, nočníky, přebalovacím
pultem a krytým nášlapným košem s vložkou na jedno použití. Sociální zařízení je také vybaveno
vysoušečem na ruce. Umyvadla jsou opatřena mísícími bateriemi, tudíž je teplota vody regulovaná.

7.

Hygienický režim provozu zařízení

Pravidelný úklid prostor je zajištěn každý den po provozu. Denně se setřou podlahy a povrchy na
vlhko, koberce se čistí vysavačem, vynáší se odpadky. Také denně se umývají umyvadla, záchody a
dětské nočníky za použití čistících prostředků a následnou dezinfekcí. Nejméně jednou týdně se
umývají a dezinfikují části stěn hygienických zařízení. 2 x ročně se umývají okna, dveře včetně rámů,
svítidel a světelných zdrojů. Také 2 x ročně se provádí celkový úklid všech prostor, včetně mokrého
čištění koberců, předmětů i hraček. Jedenkrát za 3 roky malujeme v dětské skupině. Prostory
odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům. Preventivní protipožární kontrola probíhá
pravidelně 1 x za rok. Kontrola hasicích přístrojů probíhá 1 x za rok viz požární kniha k nahlédnutí.
V dětské skupině se nachází lékárnička, která je dle potřeby ihned doplňovaná a 1x ročně
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kontrolovaná kvalifikovanými pracovnicemi. Veškeré elektrické spotřebiče jsou pravidelně revidovány
a kontrolovány podle zákonných norem. Prádlo dětí (ložní prádlo, ručníky, aj.) je zajišťováno rodiči
dětí (zákon. zástupcem), výměnou za čisté každý týden. Všechny prostory využívané pro práci s dětmi
a služby, jakož i provozní zázemí zařízení jsou řádně zkolaudované a využívané v souladu s
kolaudačním rozhodnutím.

8.

Další údaje

Zásobování pitnou vodou je realizováno veřejným vodovodem. Teplo a teplou vodu dodává Pražská
teplárenská a.s. Odvedení odpadních vod je řešeno veřejnou kanalizací.
Větrání společných vnitřních prostor a sociálního zařízení probíhá přirozeně okny. V dětské skupině je
zabudována klimatizace i ozónové čističky. V celém objektu a přilehlé zahradě platí přísný zákaz
kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek.
Šatní skříň personálu se nachází na chodbě dětské skupiny.

9.

Závěrečná ustanovení

Seznámení se s vnitřními pravidly a jejich dodržování je závazné pro všechny zaměstnance dětské
skupiny i zaměstnance Centra volného času a rodiče dětí navštěvující tyto prostory. O vydání a
případných změnách vnitřních pravidel jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě.
Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy.
Vnitřní pravidla jsou trvale umístěna na nástěnce.

Doba účinnosti : 01.09.2021
Kontrolu jeho dodržování provádí ředitelka Simona Vacková
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