Provozní řád Dětské skupiny Bábetko 2
I.

Údaje o zařízení

identifikace provozovatele: zřizovatelem Dětské skupiny Bábetko 2 je EdukaBábetkoz.s., IČ:
05617294, se sídlem Hranice č.p. 1313, 75301 Hranice, zastoupená Mgr. Veronikou Hápovou,
předsedou spolku.
označení dětské skupiny: Bábetko 2
adresa: Družební 769 2C, Olomouc 77900
telefon: 608670076
počet tříd: 1
stanovená kapacita: 12 dětí
den započetí poskytování služby péče o děti: 1. 9. 2017
provozní doba:7,00– 16,30, pondělí–pátek
využití zařízení pro jiné aktivity: ne
podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Bábetko 2:
-

-

-

Alespoň jeden z rodičů dítěte musí být zaměstnán, vykonávat podnikatelskou činnost, studovat,
nebo být zaevidován na úřadu práce, pokud si zaměstnání hledá. Podmínka musí být splněna po
celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti.
Tuto skutečnost musí rodič dítěte, ucházejícího se o nástup do dětské skupiny Bábetko 2 doložit
potvrzením zaměstnavatele – pracovní smlouvou, nebo dohodou o provedení práce, pracovní
činnosti. Při podnikatelské činnosti – doklad OSSZ, u nezaměstnaných potvrzení ÚP, u studentů
potvrzení školy.
Do skupiny můžeme přijmout pouze dítě, které absolvovalo pravidelné očkování, které před
nástupem dítěte do dětské skupiny bude doloženo potvrzením lékaře.
částečná úhrada nákladů (školkovné): balíčky dle aktuálního ceníku
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II.

Režim dne

1.nástup:
7,00 - 8,30
2. spontánní hra:
7,00 - 8,30, 14,30 – 16,30 dle zájmu v průběhu celého dne, při pobytu venku
3. činnosti řízené pedagogem:
8,30 - 9,00 ranní cvičení
9,30 - 10,00 výchovně vzdělávací činnosti
10,00 - 11,30 pobyt venku
14,15 - 14,30 výchovně vzdělávací činnosti
sledování televize: ne
4. pohybové aktivity:
8,30 - 9,00 ranní cvičení, denně
10,00 - 11,30 při pobytu venku, denně
-

zařazovány během všech činností

podmínky: v herně: využití TV nářadí a náčiní (tyče, kroužky, gymnastické míče, lavička, tunel,
bedýnky, míče, …)
na venkovních hřištích: průlezky, skluzavka, švihadla, míče, odrážedla, koloběžky, ….
Druhy pohybových aktivit: zdravotní cviky, pohybové hry, pohybové chvilky, psychomotorické hry,
prvky jógy se zaměřením na relaxaci, sezonní činnosti – jízda na odrážedlech, koloběžkách, turistiky,
pobyty u koní.
5. pobyt venku:
Děti využívají veřejná hřiště dostupná do 5 minut chůzí v okolí – pískoviště, průlezky, skluzavky,
domečky, houpačky.
V letním období jsou děti chráněny proti slunci kloboučky, čepicemi, ochrannými krémy, stínem
rostlin, pergolou, po celou dobu pobytu venku mají k dispozici dostatek tekutin.
délky pobytu: dopoledne 10,00 – 11, 30 dle věku, počasí a stavu ovzduší, v letních měsících je dle
počasí co nejvíce činností přenášeno ven.
Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických
podmínkách a při vzniku smogové situace.
K pobytu venku je využíváno i nádvoří pro společné prostory.
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6. odpočinek, spánek:12,30 – 14, 00, u starších dětí dle individuální potřeby max. do 14,00.
Lehátka a lůžkoviny jsou ukládány do odvětrané skříně na matrace a lůžkoviny po jejich vyvětrání,
lůžkoviny jsou uloženy v policích spolu s pyžamy.
7. stravování:
Stravu zajišťuje společnost FRESHNACK, Ič 02563231, zastoupena Gabrielou Valáškovou. Pracovníci
této společnosti přiváží jídlo ve várnicích v době: Přesnídávka v 7.30, oběd a svačina v 10.45 hod.
Podávání jídla: Přesnídávka: 7,45 – 8,30
Oběd: 11,45 – 12,15
Svačina 14,00 -14,15
Systém podávání jídla: přesnídávka a svačina je vydávána na stolečky do jídelny (rozdány hrnečky
s tekutinou, podnosy s pečivem apod.), děti si samostatně berou talířky z umělé hmoty a prostírání
(zapojení dětí dle jejich schopností). Úklid ze stolů – děti odnesou prázdné nádobí na určené místo,
zbytky jídla taktéž.
Oběd: jídlo s dává na talířky na vozíku, učitelka rozdává dětem, na stolečky jsou rozdány hrnky
s tekutinou, úklid je obdobný jako po svačině.
Během dne je k dispozici ovoce a zelenina v neomezeném množství.
8. pitný režim:
Během celého dne jsou připravovány tekutiny do termosek nebo konvic (čaj, voda, voda se sirupem)
Dle věku a schopností dětí obsluhuje dle potřeby učitelka nebo děti samy.

9. ozdravná opatření:
Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místnosti, přímé větrání – ráno před zahájením
provozu, v době při pobytu dětí venku, odpoledne při úklidu. Je dodržován dostatečný pobyt dětí
venku, děti jsou vybaveny kvalitním nepromokavým oblečením a obuví (zajišťuje zákonný zástupce
dítěte), v letních měsících probíhá mlžení dětí vlažnou vodou.
Podpůrné aktivity: dechová cvičení s prvky jógy, každodenně zdravotně zaměřené TV činnosti.
10. Plán postihuje výchovu, péči, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte
se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychomotorický vývoj dítěte.

III.

Způsob nakládání s prádlem

Lůžkoviny se převlékají 1x/3 týdny a dle potřeby při znečištění ihned. Pyžama si děti odnášejí domů
každý týden v pátek na vyprání, cvičební úbor 1x měsíčně. Ručníky a utěrky se v kuchyni vyměňují
denně. Dětské ručníky a ručníky pro zaměstnance jedenkrát týdně. Prostírání je denně omýváno pod
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tekoucí vodou, 1x týdně v desinfekčním roztoku. Prádlo je skladováno ve skříni. Čisté prádlo je
skladováno odděleně od špinavého.

IV.

Provozní a prostorové podmínky

Budova Dětské skupiny Bábetko 2 má pitnou nezávadnou vodu u městského vodovodu.
Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí.
Prostorové podmínky: na 1 dítě ve třídě = 3,3 m2 (jídelna je zvlášť, stavebně oddělena)
WC i umývárny mají vybavení odpovídající požadavkům na počet dětí v dětské skupině.

V.

Teplota vzduchu

Teplota vzduchu se pohybuje mezi 20–24 st. C.
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