Vnitřní pravidla DSBG

Adresa provozovny:

OMNICOM DĚTSKÁ SKUPINA BABYGURU (DSBG), Lomnického 1705/5, Praha 4, 5. patro

Provozovatel:

Žít spolu, o.p.s., Golčova 24/7, 148 00 Praha 4, IČO: 24166685

Telefon, e-mail, web:

dětská skupina +420 725 103 624, info@omgbabyguru.cz, www.omgbabyguru.cz

Kapacita DS a výdejny: 12 dětí ve věku 2 - 7 let, stravu dováží a likviduje firma Bionea spol. s r.o.
Provozní doba:

8:00 – 17:00 hodin ( v 8:00 se DS odemyká a v 17:00 již zamyká. Časy tedy nejsou časem příchodu nebo
odchodu dítěte!) Provoz DS je celoroční.

Zaměstnanci:

Vedoucí - Klára Tomková, dále 5 chův v 1 oddělení. Tvoří dvojici a střídají se ve směnách dle rozpisu.

Školné a stravné:

1 den v týdnu
2 dny v týdnu
3 dny v týdnu
4 dny v týdnu
4 dny v týdnu

450 Kč/den, 1800 Kč/měsíc
400 Kč/den, 3200 Kč/měsíc
360 Kč/den, 4320 Kč/měsíc
300 Kč/den, 4800 Kč/měsíc
270 Kč/den, 5400 Kč/měsíc

Cena stravy: 95 Kč / den. Stravné zahrnuje 2 svačiny á 15,- Kč, oběd á 65,- Kč o dvou chodech a denní
pitný režim.
Cena docházky a stravy na každý měsíc je přepočítávána dle počtu aktuálních objednaných dní v měsíci.
Vypočtená částka za školné se v měsících může lišit dle počtu dnů v měsíci.
Úhrada nákladů:

Školné + stravné vždy na měsíc dopředu fakturou ze systému. Doplňkové aktivity + vyúčtování vždy zpětně
za minulý měsíc.

Firemní děti:

Hradí pouze stravné 95,- Kč/den + doplňkové aktivity (keramika, angličtina, solná jeskyně, výlety).

Děti z veřejnosti:

Hradí školné viz ceník, stravné 95,- Kč/den + doplňkové aktivity (keramika, angličtina, solná jeskyně, výlety).

Pozdní vyzvednutí
dítěte:

Je zpoplatněno částkou 150,- Kč. Pokud rodiče nevyzvednou dítě a nejsou k zastižení na žádných
telefonních číslech uvedených v přihlášce do 30ti minut od ukončení provozní doby, personál je povinen
volat OSPOD a PČR.

Omluvy a náhrady:

Pouze přes rezervační systém. Ŕádná omluva je možná do 16:00 předchozího pracovního dne.
Docházka 1x - 3x týdně - náhrady děti mohou vychodit, školné se nevrací, nevychozené náhrady propadají
Docházka 4x - 5x týdně - při vyúčtování se odečítají omluvy, maximálně do výše 30% z celkové částky.

Přerušení a ukončení
docházky:

Při přerušení docházky během školního roku je výpovědní lhůta 1 měsíc, běžící od prvního dne
následujícího měsíce. Při ukončení docházky je výpovědní lhůta 2 měsíční, běžící od prvního dne
následujícího měsíce.

Přijímání dětí do DS:

Do DS nepřijímáme děti s jakýmikoli příznaky nemoci. V takovém případě je chůva oprávněna dítě do DS
nepřijmout.

Adaptační doba:

Každé dítě má stanovený adaptační plán individuálně dle jeho potřeb.

Vnitřní pravidla podrobněji viz Provozní řád DSBG.

Plán výchovy a péče v DSBG
DS Omnicom sídlí v administrativní budově společnosti OmnicomMediaGroup s.r.o., DS má jednu třídu, která je rozdělena na prostor
určený k řízeným výchovným aktivitám a na hrací prostor, jenž je v době odpoledního odpočinku využíván také jako prostor ke spaní
dětí.
Výchova dětí v DS probíhá v těchto hlavních 5ti oblastech:
Dítě a jeho tělo – oblast biologická. Úkolem chůvy v této oblasti je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte,
podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových
i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.
Dítě a jeho psychika – oblast psychologická. Úkolem chůvy v této oblasti je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a
odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a
sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším
rozvoji, poznávání a učení.
Dítě a ten druhý – oblast interpersonální. Úkolem chůvy v této oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či
dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
Dítě a společnost – oblast sociálně - kulturní. Úkolem chůvy v této oblasti je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel
soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné
dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.
Dítě a svět – oblast enviromentální. Úkolem chůvy v této oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho
dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit
elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí
Měsíční témata:
1.

Září - Buďme kamarádi - seznamujeme se s prostředím DS, s chůvami a novými kamarády. Společná tvorba pravidel DS.

.
2.

Říjen - Podzimní čarování - pozorujeme přírodu a znaky podzimu a podzimních změn v přírodě. Sklizeň podzimních plodů .

3.

Listopad - Co ze mne dělá člověka - poznáváme lidské tělo, jeho části a smysly. Poznávání chutí, tvarů, vůní a zvuků.

4.

Prosinec - Těšíme se na Vánoce - poznáváme vánoční tradice - Advent, Barborka, Mikuláš, cukroví - zdobení perníčků.

5.

Leden - Paní Zima kraluje - pozorujeme přírodu v zimě..Zimní spánek zvířat. Pojmy sníh, mráz, led - skupenství vody.

6.

Únor - Zimní radovánky - poznáváme zimní hry a sporty - výstroj, vybavení i oblečení. Masopust - tradice a maškarní.

7.

Březen - Svět kolem nás - Povídáme si o naší zemi, rozdíl mezi městem a vesnicí, pojem výlet. Březen měsíc knihy.

8.

Duben - Jaro, jaro, už je tu - pozorujeme jarní změny v přírodě - mláďata, sázení, klíčení semínek, Velikonoce - tradice.

9.

Květen - Moje rodina - povídáme si o rodině a o vztazích v rodině. Známe všechny členy rodiny? Seznamování s profesemi.

10. Červen - Milé léto, cos nám přineslo - příroda v létě, letní hry a sporty, co jsou prázdniny a dovolená. Exotická zvířata.
11. Červenec - Tématické týdenní programy - prázdninový provoz
12. Srpen - Tématické týdenní programy - prázdninový provoz

Plán výchovy a péče podrobněji viz Roční plán výchovy a péče DSBG.

