
 Vnitřní pravidla 

 Dětská skupina Logáček 
 Vážení rodiče, 

 nesmírně si vážíme Vašeho rozhodnu� zařadit Vaše dítě do našeho zařízení. 

 K maximální  spokojenos�,  která  je  naším  přáním  i  cílem  v jednom,  je  vzájemné  respektování 
 určitých zásad, se kterými Vás touto cestou chceme seznámit. 

 Rodiče  jsou  s  Vnitřními  pravidly  a  Plánem  výchovy  a  péče  seznámeni  při  podpisu  smlouvy  a 
 potvrzují jejich dodržování svým podpisem smlouvy. 
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 1.  Úvodní ustanovení 
 Vnitřní  pravidla  Dětské  skupiny  Logáček  (dále  jen  DS  Logáček)  vydal  provozovatel  Občanské  sdružení 
 Logo  z.s.  Tento  provozní  řád  je  závazný  pro  rodiče,  zákonné  zástupce,  dě�,  pracovníky  v  DS  Logáček  a 
 osoby  pověřené.  Provozní  řád  je  k nahlédnu�  v prostorách  DS  Logáček  a  na  webových  stránkách 
 provozovatele. 

 Vnitřní  pravidla  jsou  zpracována  s ohledem  na  Zákon  č.  247/2014  Sb.,  o  poskytování  služby  péče  o 
 dítě v dětské skupině. 

 2.  Údaje o Dětské skupině Logáček 

 Název:  Logáček 
 Adresa:  Vsetínská 527/20, 639 00 Brno 
 Vznik oprávnění:  5. 4. 2018 
 Zahájení provozu:  1. 9. 2018 
 Kontaktní telefon:  543 420 666 / 543 420 697 
 Provozní doba:  pondělí – pátek, 7:30 - 16:00 
 Kapacita zařízení:  16 dětí 
 Podmínky poskytování:  služba poskytovaná s částečnou úhradou rodičů 

 Provozovatel:  Občanské sdružení Logo z.s. 
 Sídlo:  Vsetínská 527/20, 639 00 Brno 
 IČO:  266 07 468 
 Právní forma:  zapsaný spolek 
 Statutární orgán:  Ing. Tomáš Ostrý, předseda rady spolku 
 Číslo bankovního účtu:  27-7656700247/0100 vedený u Komerční banky a.s. 

 3.  Náplň, priority a cíle 
 Priority a cíle DS Logáček jsou: 

 -  rozvoj osobnos� dítěte s ohledem na jeho schopnos� a individualitu 
 -  spokojenost dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální 
 -  vytvoření  pokojného  a  tvořivého  prostředí,  které  zajis�  dostatek  podnětů  ke  vzdělávání  a 

 radost z něho 
 -  bezpečnost a zdraví dítěte 

 Dě�  si  každý  den  dopoledne  osvojují  určité  znalos�,  které  jsou  diferencovány  dle  věku,  dovednos�  a 
 schopnos�  dítěte.  V  našem  zařízení  si  dě�  postupně  osvojí  znalos�  a  vědomos�,  které  posílí  jejich 
 sebevědomí  a  důvěru  ve  vlastní  schopnos�,  seznámí  se  se  vším,  co  je  pro  jejich  život  a  každodenní 
 činnos� důležité. 

 Obsahem  vzdělávacích  činnos�  jsou  rozumové  činnos�  ,  kde  se  dě�  učí  roční  období,  názvy  stromů, 
 apod. 

 Dále  jsou  to  matema�cké  znalos�  –  pojem  čísla,  více,  méně,  tělovýchova,  hudební  výchova,  tělesná 
 výchova, výtvarná výchova, řečová výchova, logopedie a rehabilitace. 
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 Závěrem  školního  roku  se  dě�  těší  na  připravené  divadelní  představení  a  u  předškoláků  proběhne 
 „Pasování na školáky“. 

 Režim dne 

 Režim  dne  je  plně  přizpůsoben  Vašemu  dítě�  a Vy,  milí  rodiče,  se  můžete  kdykoliv  o  tom  přesvědčit. 
 Respektujeme střídání ak�vit s výukou a pasivní činnos�. Každý den se s dětmi cvičí, zpívá a maluje. 

 Denně  je  s dětmi  prováděna  logopedická  reedukace,  vždy  na  konci  týdne  Vám  logoped  předá 
 informace  o  logopedické  péči.  Rehabilitační  péči  můžeme  aplikovat  jen  po  doporučení  a  předpisu 
 rehabilitačního lékaře. 

 Během  dne  jsou  prokládány  relaxační  chvilky,  aby  dě�  nebyly  unavené.  Po  obědě  každý  den  dě� 
 odpočívají. 

 Pokud  budete  pozorovat,  že  je  Vaše  dítě  po  příchodu  domů  unavené,  ohlaste,  prosím,  tuto  skutečnost 
 při  ranním  filtru.  Zajis�me  op�mální  vy�žení  Vašeho  dítěte  a  více  odpočinku  během  dne.  Naše  terapie 
 jsou  sestavovány  individuálně,  proto  velmi  rádi  sestavíme  a  upravíme  individuální  plán  tak,  aby  se  dítě 
 jen postupně zatěžovalo. 

 Veškeré  pomůcky  a  hračky,  které  dě�  mají  v DS  Logáček  k dispozici,  splňují  zdravotnická  a hygienická 
 kritéria  a  jejich  výběru  je  věnována  zvláštní  pozornost.  Pravidelně  probíhá  dezinfekce  dle 
 dezinfekčního řádu. 

 Sportovní činnos� 

 Sportovní  činnos�  jsou  dětem  nabízeny  dle  aktuálního  ročního  období.  Dbáme  na  dostatek  čerstvého 
 vzduchu  po  celý  den.  Cvičení  dě�  probíhá  dle  příznivého  počasí  často  venku.  Navštěvujeme  různá 
 hřiště, kde si dě� rozvíjejí obratnost a učí se překonávat překážky. 

 Výlety  -  Snažíme  se  pořádat  výlety  s výukovou  náplní,  aby  dítě  poznalo  okolí  města,  přírodu,  přírodní 
 jevy apod. Jsou to naše takové „Veselé dny“. 

 4.  Zápis a podmínky přije� dě� 
 Dě�  do  DS  Logáček  přijímá  a  pobyt  ukončuje  provozovatel  DS  Logáček.  DS  Logáček  je  určen  pro  dě� 
 od  3  let  a  předškolního  věku.  Přijímají  se  zpravidla  dě�  od  3  do  7  let.  V  případě  odkladu  školní 
 docházky  i  dě�  starší  na  základě  dokladu  o  odkladu  školní  docházky.  Přednost  mají  dě�  s  požadavkem 
 celodenní  docházky.  Dě�  jsou  přijímány  průběžně  během  celého  školního  roku  do  naplnění  kapacity 
 dětské skupiny. 

 Je  třeba  se  přihlásit  prostřednictvím  registračního  formuláře,  který  je  k dispozici  u  vedoucí  logopedky 
 Mgr.  Markéty  Dočekalové  nebo  na  recepci.  Rodiče  či  zákonní  zástupci  jsou  po  přije�  a  akceptaci 
 přihlášky  kontaktováni  a  vyzváni  k  uzavření  smlouvy  s DS  Logáček,  resp.  jejím  provozovatelem 
 Občanským  sdružením  Logo  z.s.  a  vyplnění  evidenční  karty  dítěte.  Je  v  zájmu  rodičů,  aby  každou 
 změnu  do  10  dnů  nahlásili  pečující  osobě  či  vedení  DS  Logáček.  V  přihlášce  dítěte  bude  uvedeno,  jak 
 často  bude  dítě  navštěvovat  DS  Logáček.  Na  základě  toho  bude  rodiči  vystavena  faktura.  Při 
 sjednávání  smlouvy  o  poskytování  služeb  budou  také  rodiče  seznámeni  s vnitřními  pravidly  a  plánem 
 výchovy  a  péče,  k  jehož  dodržování  se  podpisem  smlouvy  zavazují.  Případné  změny  budou  v  průběhu 
 roku  předávány  osobně  vedoucí  pečující  osobou  a  uvedeny  na  nástěnce  pro  rodiče  a  na  webových 
 stránkách.  Rodiče  či  zákonní  zástupci  vyplní  samostatně  či  v  součinnos�  s  provozovatelem  DS  Logáček 
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 tzv.  evidenční  kartu,  kde  budou  uvedeny  veškeré  informace  o  dítě�,  včetně  potvrzení  od  lékaře  o 
 zdravotním  stavu  dítěte  a  očkování.  Je  v  zájmu  rodičů,  aby  každou  změnu  neprodleně  nahlásili  pečující 
 osobě,  či  vedení  DS  Logáček.  V  evidenční  kartě  budou  též  uvedeny  další  osoby,  kromě  zákonných 
 zástupců, zmocněné k vyzvedávání dítěte. Předání dítěte bude možno pouze takto zmocněné osobě. 

 Na  počátku  a  v průběhu  pobytu  obvykle  probíhají  předepsaná  vyšetření  –  psychologické,  logopedické, 
 neurologické,  ORL,  foniatrické  a  rehabilitační,  které  vedou  k přesnému  sestavení  Individuálního 
 léčebně – reedukačního plánu. 

 Každé  nově  příchozí  dítě  má  při  vstupu  do  DS  Logáček  právo  na  individuální  adaptační  režim,  který 
 zpravidla  trvá  po  dobu  jednoho  měsíce  a  je  realizován  na  základě  společně  dohodnutého  postupu 
 rodičů  a  příslušných  pracovníků  či  jiných  pověřených  osob.  Po  uplynu�  této  doby  se  předpokládá  plná 
 integrace,  případné  výjimky  lze  tolerovat  pouze  v  případě,  že  zásadním  způsobem  nenarušují 
 atmosféru ve třídě či neohrožují bezpečí či zdraví ostatních dě�. 

 5.  Podmínky docházky dě� 
 Dě�  přicházejí  do  zdravotnického  zařízení  obvykle  v  doprovodu  rodičů  v  době  od  7:30  –  9:00.  Pozdější 
 příchod je možný po vzájemné dohodě s přítomnou pečující osobou, či jinou pověřenou osobou. 

 Při  předávání  dě�  provádí  pečující  osoba  a  nebo  pověřená  zdravotní  sestra  tzv.  ranní  filtr,  který  jistě 
 rodiče  ocení.  Slouží  převážně  k  vyloučení  nachlazení,  event.  rýmy,  která  se  u  dě�  může  objevit  ze  dne 
 na  den,  a  tak  zkomplikovat  zdravotní  stav  ostatních  dě�  ve  skupině.  Dě�,  které  nejsou  zcela  zdravé, 
 mají teplotu apod., nemohou být ze zdravotních důvodů do DS Logáček přijaty. 

 Z  důvodu  prevence  přenosu  nemocí  v  kolek�vu  dě�  je  nutné,  aby  dě�  docházely  do  dětské  skupiny 
 zdravé.  Pečující  osoba  či  pověřená  osoba  má  právo  se  o  uspokojivém  zdravotním  stavu  dítěte  při 
 příjmu  přesvědčit.  Pokud  dítě  přijde  do  styku  s  infekční  nemocí  či  parazity,  je  povinnos�  rodičů  na  tuto 
 skutečnost upozornit pracovníky DS Logáček. 

 Dě�  se  předávají  po  dni  stráveném  v DS  Logáček  rodičům,  event.  rodinným  příslušníkům,  kteří  jsou 
 uvedeni v seznamu, který jste nám svěřili. 

 Jiným  osobám  nebude  z bezpečnostních  důvodů  Vaše  dítě  předáno!  Věříme,  že  toto  závažné  opatření 
 pochopíte. 

 Úhrada za služby DS Logáček je v souladu s platnými předpisy a s ceníkem za služby. 

 Nepřítomnost  dě�  je  doporučeno  omlouvat  prostřednictvím  aplikace  do  9.00  hodin.  Delší 
 nepřítomnost  nahlásí  rodiče  ihned.  Pokud  je  nepřítomnost  delší  než  14  dnů  a  nebude  řádně 
 omluvena,  vystavují  se  rodiče  nebezpečí  ukončení  docházky  do  DS  Logáček,  na  což  budou  předem 
 písemně či emailem upozorněni provozovatelem zařízení. 

 6.  Podmínky zajištění bezpečnos� a ochrany zdraví dě� 
 V rámci  DS  Logáček  vykonáváme  dohled  nad  dítětem  od  doby,  kdy  je  pečující  osoba  či  pověřený 
 pracovník  přijme  od  zákonného  zástupce  či  pověřené  osoby,  až  do  doby,  kdy  je  dítě  předáno  zpět 
 zákonnému zástupci či pověřené osobě. 

 Pokud  pečující  osoba  či  pověřená  osoba  při  příjmu  dítěte  do  kolek�vu  pojme  pochybnost  o  jeho 
 uspokojivém  zdravotním  stavu,  má  právo  požádat  o  vyšetření  dítěte  zdravotní  sestrou,  nebo  lékařem  a 
 žádat  o  jeho  vyjádření  písemnou  formou.  Pokud  dítě  onemocní  během  pobytu  v DS  Logáček,  bude 

 4 



 tato  skutečnost  neprodleně  oznámena  zákonnému  zástupci,  který  je  povinen  dítě  s  ohledem  na  své 
 možnos� v co nejkratší době vyzvednout, aby nedošlo k přenosu nemoci na ostatní dě� v kolek�vu. 

 Stane-li  se  úraz,  je  povinnos�  pracovníků  DS  Logáček  zajis�t  podle  závažnos�  zranění  ošetření  dítěte  a 
 oznámit  skutečnost  zákonným  zástupcům.  Při  úrazu  a  záznamu  o  úrazu  se  postupuje  v  souladu  s 
 vyhláškou  č.  64/2005  Sb.  Pokud  dojde  k  závažnému  zranění,  volá  se  rychlá  zdravotnická  pomoc. 
 Pečující  osoby  mají  právo  vyloučit  dítě  z  akcí,  konaných  mimo  DS  Logáček  z  důvodu  zajištění 
 bezpečnos� ostatních dě�. 

 Zákonný  zástupce  odpovídá  za  vhodné  a  bezpečné  oblečení  a  obu�  dě�  při  pobytu  v DS  Logáček  i 
 pobytu  venku.  Obu�  pro  interiér  se  doporučují  bačkory  s  pevným  opatkem,  náhradní  spodní  prádlo, 
 ponožky,  hrací  kalhoty,  pyžamo.  Pro  pobyt  venku  je  dobré  mít  v  šatně  pláštěnku,  případně  náhradní 
 mikinu,  terénní  obuv.  Doporučuje  se  označit  oblečení  jménem  dítěte,  aby  se  zamezilo  případné 
 zámněně.  Oblečení  by  mělo  být  pohodlné,  odpovídající  ročnímu  období  a  aktuálnímu  počasí.  Pokud  si 
 dítě  do  DS  Logáček  přinese  předměty  z  domova,  nenese  za  ně  provozovatel  DS  Logáček  odpovědnost. 
 V  případě  ztráty  věcí  dítěte  hlásí  tuto  skutečnost  zákonný  zástupce  či  pověřená  osoba  neprodleně 
 personálu DS Logáček. 

 Bližší informace k vhodnému oblečení Vám rádi poskytnou pečující osoby v DS Logáček. 

 7.  Ukončení docházky 
 Provozovatel  může  rozhodnout  o  ukončení  docházky  dítěte  po  předchozím  písemném  vyrozumění 
 zákonných zástupců za těchto okolnos�: 

 -  dítě nedochází dle smlouvy do DS Logáček bez omluvy po dobu 2 týdnů 
 -  zákonný  zástupce  dítěte  závažným  způsobem  opakovaně  narušuje  provoz  DS  Logáček  či 

 opakovaně porušuje ustanovení smlouvy a vnitřní pravidla 
 -  zákonný  zástupce  neuhradí  cenu  sjednanou  za  služby  DS  Logáček,  nereaguje  na  písemnou 

 upomínku a nenabídne náhradní řešení vyrovnání, akceptovatelné oběma stranami 
 -  ze  zdravotních  důvodů,  pokud  se  dítě  stane  nezpůsobilým  (vyjádření  odborníka  –  pediatr, 

 psycholog, logoped aj.) 
 -  v průběhu zkušební doby, pokud bylo dítě na přesně definovanou zkušební dobu přijato 
 -  pokud  je  dítě  agresivní,  ohrožuje  sebe  a  ostatní  dě�  na  zdraví,  jeho  chování  je  v  hrubém  rozporu  s 

 dobrými  mravy  a  narušuje  výchovný  proces  v DS  Logáček,  o  čemž  budou  zákonní  zástupci 
 písemně informováni 

 -  pokud se provozovatel DS Logáček a zákonní zástupci dohodnou na ukončení docházky 

 Průběžné výsledky dě� jsou konzultovány s rodiči. 

 Pokud dítě nastupuje do základní školy, je mu s naší pomocí doporučeno op�mální školské zařízení. 

 8.  Uzavření Dětské skupiny 
 Provoz  DS  Logáček  může  být  omezen  (např.  v  měsíci  červenci  a  srpnu  z důvodu  konání  letních 
 pobytů).  O  plánovaném  omezení  bude  provozovatel  zákonné  zástupce  informovat  minimálně  1  měsíc 
 předem. 

 O  úplném  uzavření  zařízení  může  rozhodnout  provozovatel  opera�vně  z  důvodu  havárie  či 
 nepředpokládané událos�, o čemž neprodleně vyrozumí zákonné zástupce. 
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 9.  Úhrada za služby 
 Poplatek  za  umístění  dítěte  v DS  Logáček  se  opírá  o  Smlouvu  o  poskytnu�  služby  péče  o  dítě  v  dětské 
 skupině.  Měsíční  poplatek  se  hradí  předem,  tj.  před  nástupem  do  DS  Logáček.  Každý  měsíc  je 
 zúčtován  samostatně  dle  aktuálního  Ceníku.  Úhrada  za  stravné  se  hradí  odděleně  od  poplatku  za 
 pobyt. 

 Úhrada  za  služby  je  splatná  předem,  do  20.  dne  v  měsíci  na  následující  měsíc.  Platba  za  stravné  je 
 součás�  měsíčního  zúčtování  zasílaného  poskytovatelem  zákonnému  zástupci  do  10-tého  dne 
 následujícího měsíce. 

 Z  vážných  důvodů  může  být  hrazení  plateb  upraveno  a  to  pouze  na  základě  vzájemné  dohody  mezi 
 zákonným zástupcem a provozovatelem DS Logáček, o čemž bude vyhotoven písemný zápis. 

 10.  Stravování dě� 
 Stravování  je  pro  dě�  v DS  Logáček  zajištěno  třikrát  denně  (svačina,  oběd,  svačina).  Strava  je 
 sestavována a sledována dle norem na správnou výživu dě�. 

 Během dne mají dě� zajištěn pitný režim ( teplý bylinkový čaj a vitamínové nápoje). 

 Rovněž  je  možné,  aby  z hlediska  denního  režimu  dě�,  které  dojíždějí  do  zařízení  z větší  vzdálenos�, 
 nebo nemohou snídat doma, snídaly až v našem zařízení, a to přinesenou snídani. 

 U stravování dbáme na dodržování správných společenských návyků. 

 Z  hygienických  důvodů  není  možné  neodebraný  oběd  vydat  domů.  Dále  ze  stejných  důvodů  je 
 zakázáno  přinášení  vlastních  potravin  a  nápojů  do  DS  Logáček  –  výjimku  lze  udělit  pouze  dětem,  u 
 kterých to vyžaduje jejich zdravotní stav. 

 11.  Provoz a organizace dětské skupiny 
 Provozní  doba  DS  Logáček  je  stanovena  od  pondělí  do  pátku  v  čase  7,30  –  16,00  hodin.  Na  základě 
 potřeb  rodičů  může  být  provozní  doba  upravena.  Rodiče  jsou  povinni  předat  dítě  přímo  pečující  osobě 
 či  jiné  pověřené  osobě.  Od  té  doby  až  do  opětovného  předání  dítěte  rodičům  či  pověřeným 
 zástupcům  zodpovídá  za  dítě  pečující  osoba  či  pověřená  osoba.  Scházení  dě�  probíhá  od  7,30  do  9,00 
 hodin  (případně  na  základě  dohody  i  později).  V  odpoledních  hodinách  bude  možno  dě�  vyzvednout 
 od  14,00  do  16,00.  V  ostatním  čase  je  možno  dítě  vyzvednout  po  předchozí  dohodě.  Režim  DS 
 Logáček  má  předem  daný  plán  výchovy  a  péče,  který  ovšem  reaguje  opera�vně  na  potřeby  dě�  a 
 klima�cké podmínky. 

 12.  Ochrana majetku 
 Po  dobu  pobytu  dítěte  v DS  Logáček  dbají  pečující  osoby  na  šetrné  zacházení  dě�  s  učebními 
 pomůckami,  hračkami  a  dalšími  vzdělávacími  potřebami  a  předchází  záměrnému  poškozování 
 majetku.  Po  dobu  pobytu  v  prostorách  DS  Logáček  jsou  zákonní  zástupci  povinni  chovat  se  tak,  aby 
 nepoškozovali  její  majetek.  V  případě,  že  zjis�  jakékoliv  poškození,  nahlásí  tuto  skutečnost  neprodleně 
 pečující osobě DS Logáček. 
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 13.  Kontakty a konzultace 
 Konzultaci  s  provozovatelem  DS  Logáček  lze  dohodnout  na  tel.  čísle:  517  578  359.  Konzultace  s 
 pečující osobou při předání dítěte je možná denně. Ostatní dotazy na e-mail: logacek@logoped.cz . 

 14.  Závěrečná ustanovení 
 Tato  vnitřní  pravidla  jsou  závazná  pro  rodiče,  zákonné  zástupce,  dě�,  pracovníky  v  DS  Logáček  a  osoby 
 pověřené. Vnitřní pravidla jsou k nahlédnu� v prostorách DS Logáček a na webu provozovatele. 
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