PODMÍNKY ÚČASTI V DĚTSKÉM CENTRU
1. Provoz
Dětské centrum (dále jen DC) je otevřeno od pondělí do pátku 8:00 do 12:30 hod.
2. Přihlášení do DC
Každý účastník DC musí mít řádně podanou a odevzdanou přihlášku.
3. Úplata
Úplata je stanovena na 80 Kč/hod., 200 Kč/8:00-12:30 hod. nebo 3000 Kč/měsíc. Úplata za DC se
platí vždy na místě v hotovosti pracovnici dětského centra nebo na recepci SVČ v případě úplaty za
měsíc.
4. Počet účastníků
Z pedagogických, hygienických a provozních důvodů je denní počet účastníků v DC stanoven na 15.
Šestnáctý účastník již nebude ten den přijat.
5. Rezervování místa v DC
Zákonný zástupce účastníka si může rezervovat místo v DC tím, že zaplatí úplatu dopředu minimálně
jeden den.
6. Vrácení úplaty v případě rezervovaného místa v DC
V případě nepřítomnosti účastníka v DC se úplata za rezervované místo nevrací.
7. Oznámení nepřítomnosti v případě rezervovaného místa dítěte v DC
Zákonný zástupce má povinnost oznámit pracovnici dětského centra nepřítomnost účastníka
v DC nejpozději do 8:00 hod. v den účasti na tel.: 605 278 361
8. Interiér centra
DC vytváří příjemné prostředí pro pobyt. Je vybaveno pomůckami, hračkami, stavebnicemi
i výtvarným materiálem. DC je členěno na hrací centrum a prostor pro stravování. Veškerý materiál je
dětem přístupný v otevřeném systému nábytku.
9. Denní rozvrh DC
Denní rozvrh je pružný. Počítá se změnami, které mohou nastat při zajišťování potřeb účastníků.
Činnost v hracím centru je volná, daná zájmem účastníků nebo zaměřená a připravená pracovníky DC.
8:00-10:30 hod. hrací, výtvarné, hudební, sportovní i pohybové aktivity v dětském centru (svačina)
10:30-11:30 hod. pohybová a sportovní činnost (cvičebny SVČ), pobyt venku
11:30-12:30 hod. klidový režim
10. Vybavení s sebou
Přezůvky, svačina na dopoledne, butalka s pitím, papírové a mokré kapesníky, náhradní oblečení (v
případě potřeby), bryndák (dle potřeby). V případě potřeby lze vybavení s sebou uschovat v dětském
centru.
11. Personální zajištění
Martina Pyrochtová, Dis., vedoucí dětského centra
Andrea Čížková, pracovnice dětského centra
12. Onemocnění
Do dětského centra mají přísný zákaz vstupu účastníci s akutně probíhající infekční chorobou včetně
rýmy, horečky, průjmu a podobně.
V Ivančicích 31.8.2018

