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PROVOZNÍ INFORMACE 

PRO RODIČE DĚTÍ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KOPRETINA 
 

Poskytovatel: 

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o., 

Husitská 1683/2 

434 01 Most 

 

PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY 

o Provozní doba je 24 hodin 7 dní v týdnu 

o Základní provozní doba od 5,30 hodin do 19 hodin 

Kapacita zařízení je 24 dětí od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. 

Celodenní péči o děti zajišťují dětské zdravotní sestry (tety). Současně je členem pracovního 

týmu speciální pedagog. 

    

ADAPTACE 

Jedná se o postupné zvykání nově příchozích dětí na nový kolektiv a nové prostředí. 

Adaptace probíhá přibližně týden, přístup je individuální. 

NAŠE DOPORUČENÍ PRO SNAŽŠÍ ADAPTACI 

o Pokuste se před nástupem do dětské skupiny uzpůsobit domácí režim režimu dětské 

skupiny  

o Ideální je adaptaci nepřerušovat 

o Doporučujeme rychlé, klidné, usměvavé rozloučení s dítětem při předávání. Zpravidla 

nepomáhá příliš dlouhé emotivní vysvětlování a mazlení 

o Před nástupem do dětské skupiny není vhodné odnaučovat dítě od dudlíku, dudlík 

může mít dítě na spinkání, k utišení a uklidnění v adaptačním období 

o Dítě si může přinést svoji oblíbenou hračku 

ADAPTAČNÍ TÝDEN 

1. DEN: 08,00 – 09,00 hodin dítě s rodičem 

2. DEN 08,00 – 09,00 hodin dítě již bez rodiče (rodič je nablízku) 

3. DEN: 08,00 – 10,00 hodin dítě již bez rodiče  

4. DEN: dopolední pobyt do 12,00 hodin 

5. DEN: již celodenní pobyt 

Adaptační proces je individuální. 
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PŘI PÉČI KLADEME DŮRAZ NA TYTO VĚCI 

o Individuální přístup k dítěti 

o Neomezovat prostor dítěte, ale naopak podněcovat k přirozenému pohybu 

o Zajistit dostatek různorodých podnětů a podporovat dítě v jeho činnosti 

o Vytvořit v dítěti pocit jistoty a bezpečí 

o Vytvořit láskyplné ovzduší kolem dítěte 

o Zajišťovat veselou a radostnou náladu dítěte 

o Zajistit pravidelnost, dostatek spánku, dostatek pohybu a pobytu venku 

Naším cílem je podporovat všestranný rozvoj dítěte od 6 měsíců až do předškolního věku. 

Zajistit jejich fyzickou a psychickou pohodu, respektovat osobnost dítěte a podporovat jeho 

přirozenou zvídavost. 

VÝCHOVNÝ PLÁN 

Měsíční (přizpůsobený aktuálnímu ročnímu období) 

o Pohybová výchova 

o Hudební výchova 

o Pracovní výchova 

o Rozumová výchova 

 

JAK PROBÍHÁ DEN V DĚTSKÉ SKUPINCE 

05,30 – 08,00  příchod dětí, volná hra dětí 

07,30 – 08,15  snídaně, toaleta 

08,15 – 09,00  výchovná zaměstnání 

09,00 – 09,15  dopolední svačinka 

09,15 – 09,30  příprava na vycházku 

09,30 – 11,00  pobyt venku, v případě nepřízně počasí náhradní program 

11,00 – 11,15  návrat z vycházky, mytí rukou před jídlem 

11,15 – 12,00  oběd, toaleta, převlékání 

12,00 – 14,00  polední klid 

14,00 – 14,30  probouzení, toaleta, odpolední svačinka 

14,30 – 18,00  volná hra, pobyt na zahradě 

18,00 – 19,00  večeře, toaleta 

U dětí mladších 15 měsíců je režim dne přizpůsoben věku a individuálním potřebám. 
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CO S SEBOU DO DĚTSKÉ SKUPINKY 

o Jednorázové plenky, pokud je dítě používá 

o Oblečení na pobyt venku, které může dítě i umazat 

o Oblečení na domácí pobyt 

o Pláštěnka nebo nepromokavá bunda, holínky 

o Bačkůrky (ne pantofle) 

o Náhradní oblečení v případě potřísnění 

o Pyžamo  

Samozřejmě dejte dětem mazlíčky na spinkání, dudlíčky. Veškeré oblečení by mělo být 

řádně označeno PŘÍJMENÍM DÍTĚTE. Náhradní oblečení by bylo vhodné ponechat v tašce, 

vaku, který bude možno pověsit 

 

STRAVOVÁNÍ 

Z hygienických důvodů je zakázáno donášet do dětské skupiny potraviny či připravené 

pokrmy vlastní výroby. Je možné po domluvě donést potraviny zabalené v originálním 

neporušeném obalu zakoupené v obchodě. 

Stravování je zajištěno stravovacím úsekem KÚÚK. Strava je vždy připravena čerstvá a její 

složení odpovídá výživovým normám podle věku dítěte. Je možnost podávat i dietní stravu 

na základě lékařského doporučení. 

Během celého dne je zajištěn pro děti pitný režim. 

Odhlašování/přihlašování jídla nejpozději do 8,00 hodin. 

 

PLATBY 

Platba za poskytované služby se skládá ze stravovací jednotky a paušálního poplatku bez 

ohledu na odchozené dny 

o Náklady na stravování dítěte při celodenní docházce – 90,- Kč 

o základní strava (snídaně, svačina, oběd, svačina) 65,- Kč + večeře 25,- Kč 

o Náklady na stravování dítěte při kratší docházce dle rozúčtování 

o Paušální poplatek na jeden měsíc bez ohledu na absenci dítěte 1 500,- Kč 

Platbu rodiče provedou bezhotovostním převodem vždy do 15. následujícího měsíce  

 

ČÍSLO ÚČTU: 32130491/0100 (variabilní symbol pro platby bude dítěti přiřazen po jeho 

přijetí) 
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