Tadeáškovy jesličky…

Provozní řád j
Přihlášení do zařízení
*

Prvním krokem k přihlášení je vyplnění přihlášky, dotazníku na našich internetových
stránkách (http://www.tadeaskovyjeslicky.cz/tadeaskovy-jeslicky-4/tadeaskuv-dotaznik),
nebo přímo u personálu zařízení.

*

Zadání termínu do rezervačního kalendáře, poté vytváříme cenovou nabídku, která když je
podle představ rodičů, tak se hradí rezervační poplatek 500 Kč na č.ú. 3668852389/0800.

*

Před začátkem docházky navrhujeme strávit s námi nějaký čas, abychom se vzájemně
poznaly a začátek docházky byl méně stresující. Po domluvě může rodič s ratolestí dorazit
kdykoliv.

*

Děti přijímáme celoročně, dle aktuálních volných míst.

Co s sebou
*

Vše záleží na věku dítěte.

*

Standardní přebalovací tašku (plíny, ubrousky, náhradní oblečení, lahvičku s pitím, osobní
závislosti – dudlíky, mazlíky, plyšák), bačkory, pyžamko, oblečení na ven.

*

Zbytek potřeb na zábavu, stravování je k dispozici z našich zásob.

Docházka
*

Zařízení je otevřené denně od 7:00, ve výjimečných případech po domluvě.

*

Docházka se odvíjí od potřeb rodičů. Změny, které jsou plánované hlásit do předchozího
dne nástupu, v naléhavých případech po domluvě na tel. 775188580. Vše se dá domluvit a
domluvě se nebráníme.

*

Příchod je stanoven dle domluvy a cenové nabídky, faktury, ve výjimečných případech po
domluvě.

*

Odchod je stanoven dle domluvy a cenové nabídky, faktury, ve výjimečných případech po
domluvě.

*

Děti smí vyzvedávat pouze pověřená osoba, která je zaevidována v databázi zařízení a
pouze osoba starší 18-ti let. Ve výjimečných případech po domluvě.

*

Nepřítomnost je potřeba omluvit předchozí den nástupu do 20:00 večerní. Ve výjimečných
případech po domluvě.

*

Při neomluvení dítěte se účtuje 100% docházka toho dne.
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*

Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci během dne, rodiče kontaktujeme a ti jsou povinni
si dítě vyzvednout v co nejkratší době.

Venkovní Aktivita
*

Pobyt venku je přizpůsoben počasí.

*

Venkovní aktivita je dopoledne 10:00-11:00 a 15:00-17:00.

*

Pobyt venku se odehrává na pozemku zařízení a na hřišti, které je vzdáleno od zařízení
několik metrů a zřizovatelem je Město Jablonec nad Nisou.

*

Venkovní aktivity jsou zaměřené na: Rozšiřování znalostí, pohybové aktivity, hry s míčem,
budování na pískovišti.

Strava
*

Strava je k nám dovážena z Jablonecké nemocnice, je schválena nutriční terapeutkou.

*

Stravu si může každé dítě nosit svou.

*

Strava je připočítávána k docházce a hradí se společně.

*

Při absenci je potřeba dítě odhlásit do 8:00 hodin. Při nedodržení, je oběd fakturován, popř.
si jej můžete vyzvednout.

Odpočinek
*

Doba odpočinku je od 12:00-14:00 hodiny.

*

Spinkárna je v době odpočinku zatemněná, vyvětraná a připravená ke spánku.

*

Pokud dítě v době odpočinku nespí, tak má možnost buď venkovní aktivity, nebo aktivity
v herně.

*

Nenutíme děti spát, vedeme je alespoň k tomu, aby odpočívali a čerpali síly.

Platby, cenové nabídky
*

Vždy 1. Kalendářní den je vytvořena cenová nabídka na aktuální měsíc, ta je zaslána na
evidovanou e-mailovou adresu rodičů.

*

10. Kalendářní den je zasílána faktura, která je přizpůsobena aktuální již proběhnuté
docházce (1.-10. Kalendářní den v měsíci). Též je zasílána na e-mailovou adresu, která je
evidována v databázi.

*

Dny, které budou fakturovány a neproběhne přítomnost se automaticky převádějí do
následujícího měsíce, též dny a hodiny, které jsou odchozené nad vystavenou fakturu.
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Výměna prádla
*

Bryndáky a ručníky jsou měněné 1x týdně nebo dle potřeby.

*

Ložní prádlo je měněné každé 3 týdny, nebo dle aktuální potřeby.

Úklid
*

Vysávání koberců a podlah probíhá přístrojem Vorwerk Kobolt, který je jedním
z nejkvalitnějších přístrojů v oblasti úklidu a likviduje nejvíce bakterii. Probíhá denně.

*

Mokré stírání podlahy v kuchyni a koupelně probíhá přístrojem Vorwerk Kobolt. Probíhá
denně.

*

Mokré stírání schodů a přístupu do jeslí je prováděno desinfekcí. Probíhá 1x týdně, nebo
dle potřeby.

*

Koupelna a sociální zařízení je uklízeno desinfekcí a čistícími prostředky (Cif, Domestos,
Mr.Proper, Savo)
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