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Příloha 1 

Vnitřní pravidla – Rozesmáté děcko, z.s. 

Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod 

IČ 033 42 034 

zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou 

www.rozesmatedecko.cz 

 

Rozesmáté děcko - dětská skupina 

Kapacita: max. 12 dětí 

Provozovna: Sokolská 575, Náchod, 54701 

Začátek provozu: 1. 3. 2018 

Částečná náhrada nákladů. 

CÍLEM dětské skupiny je umožnit dětem pobyt v kolektivu, osvojit si základní sociální 

návyky a rozvíjet sám sebe hrou. 

 

PROVOZNÍ DOBA  

Provoz skupiny je od 7.00 – 17.00 h. Po vzájemné domluvě můžete přivést dítě podle 

aktuální potřeby. V případě, že hlavní dveře budou uzamčeny, použijte zvonek. 

V případě potřeby je možné se domluvit na hlídání dítěte po provozní době. Toto 

hlídání je zpoplatněno 100 Kč za každou započatou hodinu. 

 

DENNÍ REŽIM (orientační) 

  7.00 –  9.00     příchod, individuální hra, volný program dle výběru dětí 
 
  9.00 – 10.00   hygiena, příprava svačiny, svačina 
 
10.00 – 11.30 činnosti zaměřené na rozvoj - pobyt venku 
 
11.30 – 12.30    hygiena, oběd, vyzvedávání dětí 
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12.30 – 14.00 zklidnění, odpočinek, čtení pohádek (podle potřeby dětí) 
 
14.00 – 14.30  hygiena, příprava svačiny, svačina 
 
14.30 – 17.30  odpolední hry, pohybové aktivity, volná hra – pobyt venku 
 
V případě příznivého počasí se celý režim dne přesune ven. Vše se uzpůsobuje 

potřebám a zájmům dětí a jejich rodičů. 

Provoz je zajištěn všechny pracovní dny, mimo státních svátků. 

 

PLACENÁ SLUŽBA 

Pobyt v dětské skupině je zpoplatněn v rámci provozních nákladů a nákladů na 

stravování. Tato cena je garantovaná po dobu dotace z ESF do 28. 2. 2022. 

Platba za pobyt ve skupině hradíte na účet 3658232389/0800 dle přihlášky, vždy první 

pracovní den v daném měsíci. 

CENÍK 

Celodenní docházka 

- 5 dní týdně  2490 Kč/měsíčně (12 Kč/hod) 

- 4 dny týdně  2190 Kč/měsíčně 

- 3 dny týdně  1690 Kč/měsíčně 

- 2 dny týdně  1190 Kč/měsíčně 

- 1 den týdně    590 Kč/měsíčně 

 

Dopolední nebo odpolední 

- 5 dní týdně  1690 Kč/měsíčně 

- 4 dny týdně  1490 Kč/měsíčně 

- 3 dny týdně  1190 Kč/měsíčně 

- 2 dny týdně    890 Kč/měsíčně 

- 1 den týdně    490 Kč/měsíčně 
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V rámci celodenní docházky je možné využít celou provozní dobu skupiny. Dopolední 

docházka je počítána od 7 - 12 hodin, odpolední od 12 – 17.00 hodin.  

 

Nabízíme 20 % slevu z poplatku za poskytovanou službu na jednoho ze sourozenců. 

Pokud doporučíte naši službu dalšímu zájemci, získáte slevu 10 % na 1 měsíc. 

Poplatek za docházku slouží i jako rezervace místa, tudíž ho v případě 

nepřítomnosti nevracíme. V případě dlouhodobé nemoci (déle než 14 dní) dle 

domluvy. 

 

STRAVOVÁNÍ 

V Rozesmátém děcku zajišťujeme stravovaní pro Vaše děti ve spolupráci se ZŠ 

Komenského. Obědy dovážíme ze školy v Sokolské ulici, kde se vaří pro prvňáčky. 

Dále zajišťujeme dopolední a odpolední svačiny, které si v rámci rozvoje 

samostatnosti dětí budeme společně připravovat. V průběhu dne jsou dětem 

k dispozici různé nápoje – voda, bylinný čaj, domácí limonády. 

Platbu za stravu hradíte v hotovosti přímo v Rozesmátém děcku podle počtu 

odebraných obědů vždy 25. dne v daném měsíci. 

CENY: oběd – 44 Kč, svačiny – 20 Kč. 

O prázdninách škola nevaří, obědy objednáváme u p. Srubjanové z Šonova - 

Provodova. O termínech prázdnin Vás budeme včas informovat. 

 

PŘIHLÁŠENÍ DO SKUPINY 

Do Rozesmátého děcka přijímáme děti od 2 – 6 let na celodenní docházku. Také 

nabízíme jen dopolední nebo jen odpolední docházku podle kapacitních možností 

skupiny. Pro přijetí do dětské skupiny je nutné očkování dítěte, to zapíšete do 

Evidenčního listu. 
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Zájemci o zařazení svého dítěte do dětské skupiny se mohou informovat o volném 

místě telefonicky na tel. čísle 606 426 677, mailem na adrese 

vladka@rozesmatedecko.cz nebo přímo v Rozesmátém děcku (Sokolská 575, 

Náchod) po předchozí telefonické domluvě. 

V případě volného místa může být dítě přijato i v průběhu roku, popřípadě umístěno 

na kratší dobu. Následně si domluvíme konkrétní termín nástupu a způsob zvykání. 

Zvykání ve Vaší přítomnosti uvítáme. 

 

EVIDENCE DÍTĚTE 

Při nástupu do Rozesmátého děcka musí mít dítě vyplněný Evidenční list, který  

můžete vyplnit přímo v den nástupu nebo předem. Evidenční list si můžete 

vyzvednout v Rozesmátém děcku nebo stáhnout z webových stránek. Dále 

sepíšeme Smlouvu o poskytování služby péče o dítě, jejichž součástí jsou přílohy 

Vnitřní pravidla a Plán výchovy a péče. Dostanete také kompletní informace o 

elektronické docházce a přidělený čip. Od jednoho z rodičů budeme požadovat 

doklad o zaměstnání (případně studiu nebo doklad z úřadu práce). 

Žádáme o nahlášení veškerých změn údajů (změna bydliště, trvalého pobytu, telefon 

apod.). Je pro nás velmi důležité mít správné a aktuální údaje. Veškeré informace 

jsou využívány pouze pro vnitřní potřeby skupiny a zákonné kontroly. 

 

DOCHÁZKA – VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 

Po předchozí domluvě můžete přivést dítě podle aktuální potřeby.  

Vy nebo Vámi pověřená osoba předá dítě přímo pečující osobě, která za něj přebírá 

odpovědnost. Při odchodu předá pečující osoba dítě přímo Vám nebo pověřené 

osobě. 

Pověřená osoba, která může vyzvedávat dítě, musí být zapsána v Evidenčním listě 

nebo musí mít Váš písemný souhlas, že může dítě vyzvednout. Pokud toto nemá,  
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dítě nebude této osobě vydáno. Předem můžete osobně nahlásit, že přijde pro dítě 

pověřená osoba. 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ 

V případě nemoci je nutné dítě omluvit nejpozději do 11 hodin telefonicky na tel. 

číslo 606 426 677, pak bude odhlášen oběd na další den. Objednaný oběd si 

můžete vyzvednout v době oběda v Rozesmátém děcku. 

V případě náhlého onemocnění během docházky (teplota, průjem, zvracení apod.) 

Vás informujeme a domluvíme si další postup. 

Pokud Vaše dítě nenavštěvuje skupinu na stálou docházku, ale pouze ve vybrané 

dny, je možné si tyto dny v případě nemoci vybrat v dalším měsíci. Do 

následujících měsíců se již předplacené dny nepřevádí. 

 

NÁVRHY, NÁPADY A STÍŽNOSTI 

Jsme přístupni každé diskuzi a rádi přivítáme Vaše nápady, návrhy, ale i stížnosti, 

které povedou ke zlepšování naší nabízené služby.  

 

PRÁZDNINY 

Provoz o prázdninách nebude přerušen. Podle kapacitních možností budeme přijímat 

děti na kratší dobu. 

 

UKONČENÍ DOCHÁZKY 

Neuhrazení provozních nákladů a nákladů na stravování dítěte může být důvodem 

pro ukončení docházky do Rozesmátého děcka. 
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V případě, že se rozhodnete ukončit docházku svého dítěte do dětské skupiny, je 

nutné nás informovat měsíc předem. Pokud tak neučiníte a dojde k nedodržení 

tohoto termínu, provozní náklady na tento měsíc bude nutné zaplatit.  

 

DALŠÍ INFORMACE 

Ve všech vnitřních i vnějších prostorách Rozesmátého děcka je ZAKÁZÁNO užívat 

alkohol, omamné a psychotropní látky. Zakazuje se i manipulace s otevřeným 

ohněm. 

Informace o připravovaných akcích v Rozesmátém děcku jsou oznamovány na 

nástěnce v chodbě, webových stránkách spolku, facebooku nebo na letácích. 

Děti si mohou nosit do Rozesmátého děcka s sebou hračky, za které si zodpovídají 

samy. Za zcizení, ztrátu anebo poškození věcí dětská skupina nezodpovídá. 

 

 

V Náchodě dne 15. 5. 2018   Zpracovala Bc. Vlaďka Balcarová 

 

 


