JESLE – provozní informace pro rodiče
Poskytovatel:
Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
Zítkova 1267/4
360 01 Karlovy Vary
IČO: 711 75 130
Provoz jeslí - celodenní od 6:00 hodin do 17:30 hodin, pondělí až pátek
Kapacita zařízení je 15 dětí od 1/2 roku do 3 let při celodenní docházce.
Děti na docházku 46 hodin v měsíci – zákon č. 117/1995 Sb.
Děti s celodenní docházkou mají přednost před dětmi, kteří využívají docházku 46 hodin/měsíc.
Celodenní péči o děti zajišťují dětské zdravotní sestry (tety).

Adaptace
Jedná se o postupné zvykání nově příchozích dětí na nový kolektiv a nové prostředí, adaptace
probíhá přibližně týden.
Naše doporučení pro nejsnazší adaptaci:






pokuste se před nástupem do jeslí uzpůsobit domácí režim režimu v jeslích (např. ranní
vstávání, čas oběda, doba usínání po obědě, apod.)
ideální je adaptaci nepřerušovat
doporučujeme rychlé, klidné, usměvavé rozloučení s dítětem při předávání; zpravidla
nepomáhá příliš dlouhé emotivní vysvětlování a mazlení
před nástupem do jeslí není vhodné odnaučovat dítě od dudlíku, dudlík může mít dítě
na spinkání, v adaptačním období k utišení
dítě si může přinést do jeslí svou oblíbenou hračku

Adaptační týden:
1. den: 08:00 – 09:00 hod. dítě s rodičem
2. den: 08:00 – 09:00 hod. dítě již bez rodiče – rodič je nablízku (šatna)
3. den: 08:00 – 10:00 hod. dítě již bez rodiče
4. den: dopolední docházka – do 12:00 hod.
5. den: již celodenní režim

Při péči o děti klademe důraz na tyto zásady:







neomezovat prostor dítěte, ale naopak je podněcovat k přirozenému pohybu
zajistit dítěti dostatek různorodých podnětů a podporovat jeho činnost
vytvořit v dítěti pocit bezpečí
vytvořit láskyplné ovzduší kolem dítěte
zajišťovat veselou a radostnou náladu dítěte
zajistit pravidelnost a dostatek spánku, pohybu venku, klidné i aktivní hry

Naším přáním je podpořit všestranný rozvoj dětí ve věku od 0,5 do 3 let a zajistit jejich
fyzickou a psychickou pohodu, respektovat osobnost dítěte a podporovat jeho přirozenou
zvídavost.

Výchovný plán
měsíční (přizpůsobený aktuálnímu ročnímu období)





pohybová výchova
hudební výchova
pracovní výchova
rozumová výchova

JAK PROBÍHÁ DEN V JESLIČKÁCH
06:00 – 08:00
07:45 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 17:30

příchod dětí, volná hra dětí
ranní rozcvička, tanečky
snídaně, toaleta
volná hra, pozvolný přechod na cílené výchovné zaměstnání
výchovná zaměstnání
dopolední svačinka
pobyt venku (zahrada, vycházky po okolí, výlet)
návrat z vycházky, toaleta, převlékání, oběd
polední klid
probouzení dětí, toaleta, odpolední svačinka
volná hra, pobyt na zahradě, postupný odchod dětí domů
(popř. lehká svačinka)

Během celého dne je pro děti zajištěn pitný režim.

Co s sebou do jeslí








jednorázové plenky (pokud je dítě používá)
oblečení na ven, které si může umazat
oblečení na oddělení
pláštěnka nebo nepromokavá bunda, holinky
bačkůrky (ne pantofle, ne crocs)
náhradní oblečení v případě potřísnění
pyžamo (každý pátek se odnese domů a na pondělí se přinese nové)

Samozřejmě dejte dětem mazlíčky na spinkání, dudlíčky. Veškeré oblečení by mělo být řádně
označené příjmením dítěte, náhradní oblečení by bylo vhodné přinést v tašce nebo látkovém vaku.

Platby
Platba za poskytované služby se skládá ze stravovací jednotky, provozních nákladů za odchozené
dny a paušálního poplatku.







náklady na stravování dítěte při celodenní docházce
náklady na stravování dítěte při dopolední docházce
příspěvek na provozní náklady na 1 provozní den a dítě
paušální poplatek na jeden měsíc bez ohledu na absenci dítěte
jistina (jednorázově)

38,- Kč
30,- Kč
150,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč

Platbu rodiče provedou bezhotovostním převodem na účet vždy do 15. dne následujícího měsíce
s výjimkou paušálního poplatku (500,- Kč), který se platí na začátku příslušného měsíce. Platba
bude označena přiděleným variabilním symbolem.
Č. účtu: 78-2172420297/0100

