INFORMACE O DĚTSKÉ SKUPINĚ BROUČEK
Vážení rodiče,
od 1. 7. 2018 provozujeme v Jablonném nad Orlicí Dětskou skupinu Brouček (dále jen „DS“ nebo
„skupina“) pro šest dětí s dotační podporou Ministerstva práce a sociálních věcí. DS Brouček splňuje
administrativní i hygienické podmínky MPSV a je zapsána v registru dětských skupin.
Nabízíme Vám možnost hlídání a péče o Vaše děti v pracovní dny. Pro děti vytváříme klidné rodinné
prostředí, ve kterém se mohou společně rozvíjet, cítit se bezpečně a spokojeně.
V současné době běží pokračovací dvouleté období provozu naší DS od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.

Popis dětské skupiny (DS) podle MPSV
Dětská skupina je alternativní službou pravidelné péče o předškolní děti od jednoho roku do šesti
let věku. Služba je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
Na každých šest dětí připadá jedna pečující osoba s pedagogickým, zdravotnickým či sociálním
vzděláním. Zajišťuje se tak individuální přístup k dětem i k specifickým potřebám každého z nich.
Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče. Vše závisí na dohodě mezi
rodičem a poskytovatelem. Více zde: http://www.dsmpsv.cz/index.php/k-cemu-slouzi-ds/.

Provozovatel a prostory
Dětskou skupinu Brouček provozuje spolek Fidcon se sídlem v Jablonném nad Orlicí.
Naše skupina využívá přízemní prostory fary v Jablonném nad Orlicí (č. p. 1, nad náměstím). Prostory
jsou zrekonstruovány a vybaveny moderním zařízením. Hlavní místnost představuje herna, která je
propojena s kuchyní a koupelnou. K dispozici máme také farní zahradu a hřiště na farním dvoře.
Fotografie naší dětské skupiny jsou k dispozici na www.dsbroucek.cz.

Provozní doba a pravidla
Provozní doba je od 8:00 do 15:00 hod.
Vzhledem k podmínkám MPSV jako podporovatele je nutné, aby dítě pobývalo ve skupině alespoň
šest hodin denně. Po předchozí domluvě, a pokud tím nebude ohrožena souhrnná minimální měsíční
docházka stanovená MPSV, je možné umístit do DS dítě i na kratší dobu, nejméně však na tři hodiny.
Účast dítěte není nezbytná každý den a může vycházet z Vašich potřeb. Do dětské skupiny může být
zapsáno více dětí, které se během týdne v docházce střídají tak, že daný den je ve skupině přítomno
max. šest dětí. Provoz skupiny se řídí provozním řádem, který je doplněn plánem výchovy a péče.
Dítě je nutné předem přihlásit. Součástí přihlášky je vyjádření lékaře s potvrzením o povinném
očkování. Po přijetí dítěte do skupiny je mezi jeho rodiči a provozovatelem uzavírána smlouva o péči.
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Současně je třeba od některého z rodičů nechat potvrdit prohlášení o postavení na trhu práce
(potvrzení od zaměstnavatele, příp. z OSSZ, ze školy, nebo z úřadu práce) a tzv. monitorovací list pro
statistické potřeby MPSV. Všechny tyto dokumenty je třeba zajistit před prvním pobytem dítěte
v dětské skupině.

Pečovatelky, kontakty a další osoby v DS Brouček
E-mail: dsbroucek@gmail.com
Tel. do DS během provozní doby: 730 548 944
Kontaktní osoba pro provoz DS: Marie Roškaninová, tel. 731 406 079
Odpovědná osoba za Fidcon: Ivo Roškanin, stat. zástupce, ivo.roskanin@fidcon.cz, tel. 605 155 108

Další důležité informace
Stravování:
Dopolední svačinky dětem přinášejí rodiče. Obědy jsou zajištěny dodavatelsky (z jídelny základní
školy), nebo je možné dítěti ohřát jídlo přinesené rodičem. Jídelní lístek je k dispozici na vyžádání.
Cena oběda je 40 Kč.
Výbava dítěte a oblečení:
Rodiče mají pro dítě k dispozici zamykatelnou skříňku pro náhradní oblečení. Dítěti průběžně zajišťují
čistý ručník, kapesník a přezůvky.

Financování
Jsou platné tyto úhrady za péči v dětské skupině:
četnost docházky
1 až 5 x měsíčně
6 x měsíčně a více

sazba
80 Kč/den
480 Kč/měsíc

Úhrada za péči a stravování je požadována po uplynutí daného měsíce s desetidenní splatností.
V Jablonném nad Orlicí 1. 7. 2020
Tým Dětské skupiny Brouček
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