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VNITŘNÍ PRAVIDLA ŠKOLKY PASTELKA
1. Poskytovatel: Rodinné centrum Pastelka z.ú.
nám. Karla IV., 4/4, 628 00 Brno
2. Školka Pastelka – dětská skupina
kapacita 17 dětí, vznik oprávnění 18.4.2016
3. Adresa: Poláčkova 13, 628 00 Brno
4. Provozní doba pondělí – pátek, 6.30 - 16.30
5. Kontakt:

+420 607 089 160 mobil školka
+420 725 816 804 mobil vedoucí školky
školka@pastelka.net
info@pastelka.net

6. Děti se scházejí od 6,30 do 8.30hod. Hlavní brána je otevřena do 16,30 hodin. Pokud
se domluvíte s pečující osobou, je možný příchod i během dopoledne. Děti vydáváme
pouze rodičům. Pokud bude vyzvedávat dítě někdo jiný, je nutné dotyčného zapsat
do evidenčního listu, nebo mu sepsat plnou moc, která bude uložena v dokumentaci
dítěte.
7. Ve školce se pracuje dle Plánu výchovy a péče Školka Pastelka, který je k nahlédnutí
na nástěnce před šatnou. Plánování vychází z měsíčních témat (přehled na nástěnce),
které jsou rozpracovány do týdenních bloků.
8. Nepřítomnost dítěte je nutné v rezervačním systému omluvit den předem do 11.00
hod. Odhlášení je včetně stravy. V náhlých případech lze dítě omluvit až do 8,00
hodin ráno, ale již nelze odhlásit stravu.
Do 11.00 hodin předchozího dne je nutné nahlásit také příchod dítěte po nemoci.
V jiných případech nemá dítě ve školce zajištěnou stravu.
9. Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu svého zaměstnání, tel. čísla, zdravotní
pojišťovny dítěte a docházky.
10. Rodiče jsou povinni osobně předat dítě pečující osobě, nahlásit případné změny jeho
zdravotního stavu. Do školky nebude přijato dítě s kašlem, rýmou, teplotou,
zvracením, vyrážkou. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba
povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte (zákonného zástupce) nebo zajistí
poskytnutí první pomoci.
11. Co budou děti potřebovat ve školce: oblečení do třídy: chlapci tepláky nebo kalhoty,
dívky zástěrku, sukénku nebo legíny, pyžamko, náhradní spodní prádlo, vždy
převlečení na pobyt venku!! Na přezutí papuče nebo zdravotní sandále, ne pantofle !!
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Plastový hrneček - podepsaný. Všechny součásti oděvu musí být podepsány (zejména
pyžama dětí), zapomenuté věci jsou shromažďovány do krabice v šatně.
12. Informace o dětech mohou být rodičům podávány denně nebo je možnost domluvit
si individuální konzultaci s pečující osobou nebo vedoucí školky.
13. Za ztrátu nebo poškození hračky nebo cennosti přinesené z domova nenese pečující
osoba zodpovědnost.
14. Stravu pro děti zajišťuje jídelna Crokidy. Stravné je zahrnuto v ceně školkovného.
Strava je celodenní a obsahuje přesnídávku, oběd, svačinku a celodenní pitný režim.
Cena za den činí 85 Kč.
15. Rodič je povinen uhradit část nákladů za pobyt dítěte. Platba za školku (školkovné), se
platí vždy do 15tého dne na následující měsíc. Výše školkovného je vyměřeno dle
docházky dítěte a platného ceníku. Platba je na účet školky 2500559870/2010.
Školkovné je určeno na péči o dítě, stravu pro dítě, provozní potřeby, hygienické
potřeby - mýdlo, toaletní papír, kapesníky, praní ložního prádla a ručníků, výtvarný
materiál, odměny, vánoční dárky, vstupné do jiných zařízení.
16. Vyřazení dítěte z docházky do školky:
• dítě nedochází do školky nejméně 1 měsíc a není řádně omluveno
• zástupce dítěte porušuje řád školky
• rodiče nemají zaplacené školkovné
• opakované porušení platebních podmínek
17. Denní režim:
6.30 – 8.30 Příchod dětí a volná hra
8.30 – 9.00 Svačinka
9.00 – 11.30 Organizovaný výchovný program a pobyt venku (dle počasí)
11.30 – 12.15 Oběd
12.15 – 12.30 Příprava na polední odpočinek, vyzvedávání dětí po obědě
12.30 – 14.00 Polední odpočinek
14.15 – 14.45 Buzení a svačinka
14.45 – 16.30 Volná hra a odcházení domů
18. Úklid a nakládání s prádlem probíhá dle § 5 Vyhláška č. 281/2014 Sb. Úklid (a-d) je
prováděn denně, (d-g) 2x do roka. Prádlo se mění 1x za 3 týdny nebo dle potřeby.

V Brně dne 1.9.2018

