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PŘEDMĚT ČINNOSTI 

DS Jája zajišťuje všestrannou péči o děti batolecího a předškolního věku se zaměřením na pohybový rozvoj dětí 

od 2-5 let.  

 
PROVOZNÍ DOBA A REŽIM DNE 

Provoz je každý všední den od 7.30 do 16.30 hodin. Scházení dětí probíhá vždy mezi 7.30- 9.00 hod. V této době 

je program prováděn formou volné herny, proto příchod nových dětí do DS Jája program nenaruší. 

Měsíční plán je vždy na nástěnce v šatně.  

Děti mají pravidelný pitný a stravovací režim. Dětem jsou dvakrát denně servírovány svačiny (9.45hod a 15.00hod) 

a ve 12.00hod oběd. Od 12:30 do 14:30 hod mají děti klidový režim  –  spánek  nebo  odpočinkový program.  

Odchod dětí v rámci dopolední docházky probíhá po obědě ve 12.30hod., při docházce celodenní potom kdykoliv 

mezi 15 – 16:30 hod. 

 
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 

Naše DS má otevřeno i v průběhu letních prázdnin platných pro ČR. O státních svátcích, o Velikonocích a v době 

Vánočních svátků od 24.12. do 1.1. je školka uzavřená, bez nároku na náhradu.  

 
OMLUVA NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE 

V případě nemoci, plánované či nečekané absence ohlásí tuto skutečnost zákonný zástupce dítěte neprodleně, 

osobně či na telefonním čísle školky 776 297 573 

 
HYGIENICKÉ POŽADAVKY A VYBAVENÍ DO DĚTSKÉHO STUDIA 

 
1.    Vybavení pro nástup do DS 

-      Kvalitní domácí obuv (bačkůrky, capáčky) 
-      Oblečení do třídy dle uvážení + náhradní na převlečení při případných „nehodách“ 
-      Pyžamo (není povinné, děti mohou spát i v tričku) 
-      Pohodlné oblečení na hraní venku dle počasí, pláštěnku, holínky, pokrývku hlavy 

-      Plenky (pro děti, které je používají)  
 

Všechny věci musí být označeny jménem dítěte. Za nepodepsané věci DS neručí. Veškeré cennosti (zlaté  

náušnice, řetízky, drahé hračky, apod.), které si dítě do  DS  přinese, má u sebe, je na vlastní zodpovědnost 

rodičů a  DS nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu či poškození. Dítě nemá dovoleno mít u sebe 

jakoukoliv peněžní hotovost. 

Děti nesmí do DS nosit žádné věci, které by mohly ohrozit zdraví jejich samotných nebo ostatních dětí. 

         Nepřípustné jsou věci propagující násilí (nože, zapalovače, pistole, meče apod.), návykové látky 

jakéhokoliv typu či věci a předměty ohrožující výchovu. 

 
2.    Příchod do DS 
 

Při příchodu do DS pomohou rodiče dětem s převlékáním, přezutím a uložením osobních věcí do prostoru k 

tomu určenému. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce. Teprve poté může rodič DS 

opustit. Za bezpečnost dítěte přebírají naši pedagogové zodpovědnost od doby převzetí dítěte od jejich 

zástupce do doby jejich předání zpět rodičům nebo osobám pověřeným k účelu převzetí dítěte z DS. Rodič 

nikdy nesmí nechat dítě v šatně samotné bez upozornění učitelky na tuto skutečnost. 

Do DS nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zelenou rýmou, zvracením, průjmem, 

zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, 

rodiče jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době od vyrozumění. 

Dále jsou povinni ohlásit změny např. zdravotní pojišťovny, telefonních čísel do zaměstnání a domů apod.  

 


