DĚTSKÁ SKUPINA SRDÍČKO
PROVOZNÍ ŘÁD
1. PŘIJETÍ DÍTĚTE, ADAPTAČNÍ PROCES A ZÁPIS DO DS SRDÍČKO
1.1. Provozovatelem Dětské skupiny SRDÍČKO (dále jen DS) je Městská nemocnice
Ostrava příspěvková organizace.
1.2. Provoz Dětské skupiny SRDÍČKO byl zahájen 1. 12. 2017 s maximální
kapacitou dětí s pravidelnou docházkou. Služba je poskytována s částečnou
úhradou nákladů.
1.3. Provozovatel si vyhrazuje právo přijmout do DS děti od 2 do 6 let věku. Pro
přijetí dítěte musí být splněna podmínka, že se jedná o dítě rodiče –
zaměstnance, který musí mít u provozovatele DS uzavřený platný pracovně
právní vztah.
1.4. Rodič dítěte je povinen před zahájením docházky vyplnit dokumenty (formuláře)
DS, které obdrží od pracovníka DS, a tyto pak předat vedoucí učitelce
Bc. (Jarmile Žvakové.
1.5. Jedná se zejména o tyto formuláře:
1. Žádost o umístění dítěte v Dětské skupině Srdíčko,
jehož součástí je Lékařské potvrzení
2. Souhlas s pořízením a použitím fotografií, audio a videozáznamů
(obrazových záznamů)
3. Pověření osoby k převzetí dítěte
V případě změn jakýchkoliv údajů uvedených na předaných dokladech je rodič
povinen ihned tyto změny nahlásit a opravit.
1.6. V případě, že mají rodiče zájem umístit do DS dítě se speciálními potřebami,
vyhrazuje si provozovatel DS právo této žádosti nevyhovět. Důvodem tohoto
odmítnutí je nedostatečné personální vybavení DS a neexistence přítomnosti
asistenta dítěte. Množství pečujícího personálu odpovídá požadavkům
legislativy na maximální počet 12 dětí bez nároku na asistenta.
1.7. Délka adaptačního procesu dítěte v DS je stanovena na maximálně 3 týdny
docházky dítěte. Po nebo v průběhu adaptačního procesu jej vedoucí učitelka
vyhodnotí a rozhodne o přijetí, nebo nepřijetí dítěte do DS. O tomto rozhodnutí
vedoucí učitelka informuje rodiče bezprostředně při osobním kontaktu.
Současně rodičům zasílá na kontaktní e-mail nebo adresu rodičů uvedenou
ve formulářích „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do DS Srdíčko“.
1.8. Zápis dítěte do DS probíhá průběžně v kalendářním roce.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DĚTÍ
Práva dítěte jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a v Listině základních práv a
svobod.















Rodiče mají právo seznámit se s plánem výchovy a péče a aktivní prací s dítětem
se na něm podílet i mimo DS.
Rodiče mají právo na osobní konzultaci s vedoucí učitelkou.
Rodiče mají právo vyjadřovat se písemně ke všem rozhodnutím DS.
Rodiče mají právo na ochranu osobních údajů i informací týkající se jejich dítěte i
diskrétnost při řešení potřeb v DS.
Rodiče jsou povinni osobně předávat dítě učitelce.
Rodiče jsou povinni objektivně, pravdivě a včas podávat veškeré informace, které
mohou mít vliv na zdraví a bezpečnost dítěte i ostatních dětí.
Rodiče jsou povinni respektovat veškerá pravidla organizační, provozní i
ekonomická pravidla provozu DS. V případě jejich porušení mohou mít
rozhodující vliv pro vyloučení dítěte z DS.
Rodič je povinen předávat do DS jen dítě zdravé.
Děti mají nárok na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných a placených v DS
(stravování, úklid, zajištění lůžkovin, kvalifikovaná péče).
Děti mají právo na kvalitní výchovu a péči zaručující optimální rozvoj jejich
schopností a rozvoj osobnosti.
Děti mají nárok na takové podmínky v DS, které co nejvíce odpovídají
individuálním potřebám dítěte a které vedou k jejich všestrannému rozvoji.
Děti mají nárok na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Děti mají nárok na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí v DS i mimo ni.

3. PROVOZNÍ ŘÁD A HARMONOGRAM DNE
3.1. DS Srdíčko zajišťuje provoz od 05:30 do 15:30 hod. v pracovní dny (mimo
víkendy a svátky).
3.2. Docházka každého dítěte do DS je monitorována prostřednictvím čipu, který je
každému rodiči dítěte přidělen po prvním převzetí dítěte do DS a to i tehdy, je-li
dítě v adaptačním procesu a bez ohledu na délku a frekvenci pobytu, a je nutné
ji nahlásit den předem nejpozději do 09:00 hod. Stejně tak je nutné objednat i
stravu dítěte. Čip je majetkem DS a zůstává na určeném místě v DS.
3.3. Nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit učitelce do 07:00 hod. ráno buďto
telefonicky na čísle +420 703 490 305, nebo osobně v DS. Na pozdější
nahlášení nepřítomnosti a stravy již nebude brán zřetel. Objednaná a
nezrušená strava bude rodičům vyúčtována. V případě, že stravu dítěti

nestihnete odhlásit, je možné si ji v době od 11:45–12:30 hod. vyzvednout v DS
do vlastních jídlonosičů.
3.4. Pobyt dítěte v DS začíná po řádném osobním předání dítěte rodičem pracovnici
DS. Do té doby nese za dítě odpovědnost rodič.
3.5. Předání dětí probíhá v čase od 05:30 do 08:00 hod. Od 08:30 hod. začínají
společné aktivity dětí a realizace výchovného plánu. Minimální délka pobytu
dítěte v DS je šest hod. V případě kratší docházky je nutná dohoda s učitelkou.
3.6. Docházka dítěte je ukončena předáním dítěte rodiči nebo osobně uvedené ve
formulářích. Nejzazší doba, kdy je nutné dítě vyzvednout, je 15:30 hod. Pokud
si rodič nebo zmocněná osoba nevyzvedne dítě ve stanovenou dobu, je
pečující osoba DS povinna:


telefonicky o tomto uvědomit rodiče dítěte



telefonicky uvědomit vedoucí učitelku DS



obrátit se na městskou policii, na Policii ČR, příp. sociální odbor města

3.7. Rodič ručí za to, že jeho dítě je při předání zdravé. Do DS patří děti zdravé a
učitelka DS má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě
s nachlazením, teplotou či jinými příznaky onemocnění. V některých případech
má právo učitelka vyžadovat potvrzení lékaře, že dítě může do kolektivu.
3.8. Rodič je povinen o jakékoliv změně zdravotního stavu dítěte (ať už trvalé, nebo
dočasné) neprodleně informovat učitelku.
3.9. Učitelky podávají dětem léky přinesené rodiči z domova jen na základě
písemné instrukce rodiče. Toto platí i pro vitamíny a vitamínové přípravky.
3.10. DS Srdíčko při projevech příznaků nemoci v době pobytu dítěte v DS (teplota,
zvracení, bolest) informuje rodiče telefonicky a vyzve je k vyzvednutí dítěte
z DS.
3.11. V případě úrazu dítěte zajišťuje první pomoc učitelka a dle potřeby zajistí dále
ošetření lékařem. Po ošetření dítěte nebo předání do péče lékaře učitelka nebo
pracovník DS informuje rodiče.
4. STRAVOVÁNÍ V DS
4.1. Stravování dětí je v DS zajištěno ve složení: snídaně, dopolední svačina, oběd,
odpolední svačina a po celý den je k dispozici pitný režim.
4.2. Veškerou stravu i pitný režim připravuje Oddělení léčebné výživy a stravování
provozovatele, pro všechny děti jednotně se zohledněním jejich potřeb. Stravu
je nutné závazně objednat nejpozději den před návštěvou DS, vždy do 9:00
hod.
4.3. Ceník za stravování i školkovné je uveden v příloze ke Smlouvě o umístění
dítěte v DS, je k dispozici také na nástěnce a na webových stránkách Městské
nemocnice Ostrava.

5. CO SI PŘINÁŠÍ DÍTĚ DO DS S SEBOU








Vhodné a čisté oblečení, řádně označené! Oblečení i obuv volte vhodně
s aktuálním počasím.
Přezůvky s pevnou patou.
Pyžamko (min. 1x týdně se bere na vyprání domů).
Náhradní oblečení, příp. obuv na pobyt venku.
Pleny, papírové kapesníky.
Hygienické potřeby dítěte: zubní kartáček, zubní pastu, ručník.
Plyšáčka – mazlíčka

Tým pečující o Vaše děti v DS SRDÍČKO

Sídlo a provozovna DS Srdíčko:

Nemocniční 898/20A
Ostrava-Moravská Ostrava

Provozovatel:

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

IČO:

00653162

DIČ:

CZ00653162

Za provozovatele je oprávněn jednat:

MUDr. Petr Uhlig nebo
(v zastoupení Mgr. Kateřina Kyselá, MBA)

V Ostravě dne 1. 1. 2021

DĚTSKÁ SKUPINA SRDÍČKO
REŽIM DNE DĚTÍ
05:30 – 08:00 hod.
 ranní snídaně, scházení dětí, spontánní hry dle výběru dětí,
 individuální chvilka s grafomotorikou, pracovní list
 ranní kruh, pohybová chvilka
08:00 – 09:30 hod.
 dopolední svačina, výchovná činnost v souladu s plánem výchovy a péče dle
momentální potřeby dětí a aktuální situace, na základě motivace učitelky,
děti pracují v centrech individuálně, ve dvojicích, skupině či společně
09:30 – 11:30 hod.
 pobyt venku, hry, sportovní aktivity v okolí MNO, v Dětském ráji II
 vycházky do okolí, výletníčky, v případě nepříznivého počasí spontánní hry
11:30 – 12:30 hod.
 hygiena, oběd
12:30 – 14:00 hod.
 doba na odpočinek dětí, poslech četby literárního textu
14:15 – 14:30 hod
 hygiena, odpolední svačina
14:30 – 15:30 hod.
 spontánní hry dětí, individuálně plánované činnosti, speciální programy, odchod
dětí

Tým pečující o Vaše děti v DS SRDÍČKO

V Ostravě dne 1. 1. 2021

