Vnitřní řád dětské skupiny Monty klub, z.s
Sídlo: Školní 703, 683 52 Křenovice
IČ: 05816645
Provozovna: Slovanská 856, 684 01 Slavkov u Brna
Započetí poskytování služby péče o dítě od 1.1.2019
Dětská skupina Monty klub, z.s. má kapacitu 12 dětí.
Práva a povinnosti rodičů
· Na ochranu osobních údajů a informací
· Na konzultaci a informace o svém dítěti
· Na připomínky k provozu dětské skupiny, náměty k obohacení výchovně vzdělávacího
programu
· Na řešení případných problémů
· Dodržovat pravidla podle Vnitřního řádu
· Písemně vyjádřit souhlas nebo nesouhlas k prezentaci fotografií svých dětí v médiích
· Oznámit případné změny údajů v dokumentaci
· Předávat dítě zdravé
· Respektovat provozní dobu dětské skupiny, sledovat informace o aktuálním dění
Přijímání dětí, ukončení docházky
Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. Děti jsou do dětské skupiny přijímány na základě doložení
všech potřebných dokumentů:
· Smlouva
· Přihlášky včetně posudku lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
· Doklad dokládající pracovněprávní nebo obdobný vztah anebo služební poměr rodiče
Součástí je 1 měsíční zkušební doba docházky pro dítě, v této době může vedení i rodiče
smlouvu okamžitě vypovědět. Docházka dítěte do dětské skupiny končí uplynutím doby
uvedené ve smlouvě nebo uplynutím 2 měsíční výpovědní lhůty po předložení písemné
žádosti, či ukončení dohodou po domluvě s vedením.
Provoz
Provoz v dětské skupině je od pondělí do pátku od 7.00 do 16.00 hod. Výjimkou jsou svátky,
období mezi Vánocemi a Novým rokem a měsíc červenec, kdy je zavřeno.

Docházka
Děti se schází od 7.00 do 8.50 hod, po předchozí domluvě lze výjimečně i jinak. Zákonný
zástupce nebo pověřená osoba dítě doprovodí do šatny, následně dítě předá pečující osobě.
Děti s dopolední půldenní docházkou se rozchází po obědě do 12.45 hod. Děti s celodenní
docházkou se rozchází do 16.00 hod, po předchozí domluvě lze výjimečně i jinak. Pečující
osoba předá dítě jen zákonnému zástupci nebo pověřené osobě. Je vhodné pečujícím osobám
dopředu oznámit, kdo dítě ze zařízení vyzvedne.
Omlouvání a náhrady docházky
V případě nepřítomnosti dítěte je nutné jej omluvit. Omluvit dítě můžete do 14 h předchozího
dne, vzniká Vám nárok na náhradu v docházce. Náhradu v docházce můžete čerpat podle
volné kapacity.
V akutních případech (např. zhoršení stavu dítěte přes noc) je nutné dítě omluvit do 8 h.
Stravování
Děti mají zajištěný oběd a pitný režim během celého dne. Svačiny si nosí vlastní z domu.
Oběd je dovážen z KMŠ Karolínka. Cena oběda není zahrnuta v ceně školného a činí na den
38,- Kč. Jídelníček je k dispozici v šatně.
V případě zájmu si dítě může nosit vlastní stravu.
Pitný režim je zajištěn během celého dne a to neslazeným čajem, vodou.
Oběd se odhlašuje do 8.00 hod předchozího dne. Při včasném odhlášení oběd daný den hradit
nebudete. V případě nemožnosti odhlášení stravy včas oběd propadá a z hygienických důvodů
není možné si jej vyzvednout.
Školné a způsob placení
Celodenní docházka od 7.00 do 16.00 hod, půldenní docházka od 7.00 do 12.45 hod.
2 dny v týdnu
3 dny v týdnu
5 dní v týdnu

1 700 Kč/měsíc
2 400 Kč/měsíc
3 750 Kč/měsíc

3 500 Kč/měsíc
3 800 Kč/měsíc
4 900 Kč/měsíc

Ve školném není zahrunutá cena za obědy.
Školné se hradí na účet do 5. dne daného kalendařního měsíce. Čáskta za obědy se platí
zpětně po skutečně odebraných obědech, částka za obědy bude zaslána formou sms poslední
den v měsíci a může být přičtena k částce za školné nebo hrazena samostatně, do poznámky
prosím uveďte jméno dítěte.
Číslo účtu je: 4211136977/6800.
Na školné lze uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (podle paragrafu
35ba odst. 1. písm. g Zákona o daních z příjmu) ve výši 11 000 Kč za každé vyživované dítě
žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Denní program dětské skupiny Monty klub
7.00 – 9.00 příchod dětí, výtvarné činnosti, práce s pomůckami, úklid pomůcek
9.00 – 9.45 přivítaní, ranní elipsa, angličtina
9.45 – 10.00 svačina
10.00– 10.30 práce s pomůckami, projekt, cvičení
10.45– 11.55 procházka, pobyt na dvoře, na zahradě
11.55 – 12.00 vyzvedávání dětí bez obědu

12.00 – 12.25 oběd, umývání nádobí
12.30 – 12.45 vyzvedávání dětí po obědě
13.00 – 13.45 čtení pohádky, odpočinek na lůžku, klidový režim
13.45 – 14.15 práce s pomůckami, kreslení, tvoření, pobyt na dvoře, na zahradě
14.15 – 14.30 odpolední svačina
14.30 – 15.30 práce s pomůckami, výtvarná činnost, podle počasí pobyt venku
15.30 – 16.00 vyzvedávání dětí
Oblékání a hygiena
Dítě má svoji skříňku v šatně, chodí oblečený přiměřeně ročnímu období.
Co bude dítě potřebovat:
- dostatek nákradního oblečení
- pláštěnku, holínky
- přezůvky
- pokrývku hlavy
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
Pečující osoby jsou zodpovědné za zabezpečení ochrany dětí od převzetí dítěte do dětské
skupiny od zákonného zástupce nebo pověřené osoby do doby vyzvednutí zákonným
zástupcem nebo pověřenou osobou. Děti mohou navštěvovat dětskou skupinu pouze v
dobrém zdravotním stavu, bez akutních zdravotních potíží. Pokud se v průběhu dne zhorší
zdravotní stav dítěte, rodiče budou kontakotávní telefonicky a mají povinnosti si dítě
vyzvednout, popřípadě dítě může vyzvednout pověřená osoba. Pečující osoby pečují o dítě po
dobu než bude dítě vyzvednuto zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou. Drobná
poranění, oděrky ošetří samy, v případě vážnějších zdravotních problem pečující osoby
zavolají lékařskou pomoc a ihned kontaktují zákonného zástupce. Každý úraz musí být
zaznamenám v Knize úrazů. Pokud zákonný zástupce nebo pověřená osoba zjistí po převzetí
dítěte úraz, nahlásí to ihned pečující osobě v ten den před opuštěním budovy dětské skupiny.
V dětské skupině nebudou dětem podávány léky. Z bezpečnostních důvodů a pro zajištění
prevence úrazů, dětem nedávejte řetízky, náramky a nevhodné náušnice tvarem, velikostí
apod. za tuto skutečnost odpovídají rodiče. Dále dětem nenechávejte v šatně či kapsách
bonbon, žvýkačky, krémy, repelenty, spreje, nevhodné předměty o které by se mohly zranit a
take hračky.
Pojištění odpovědnosti má dětská skupina sjednáno u ČPP.
Kontakt s rodiči
Dětská skupina je povinna podávat informace o dítěti a o aktuálním dění pouze zákonnému
zástupci dítěte. Aktuální informace budou k dispozici na nástěnce v šatně nebo zaslány
mailem. Soukromé konzultace se budou konat po předchozí domluvě na daném termínu.
Dětská skupiny uvítá jakékoli náměty, nápady a připomínky.

