
Provozní řád dětské skupiny Baby Nest Kobylisy

1. Děti se do dětské skupiny Baby Nest Kobylisy, (dále jen Baby Nest)
přijímají od 8�00 do 9�00 hod. Po předchozí domluvě či omluvy od lékaře,
lze dítě přivádět do Baby Nest kdykoliv dle potřeby rodiny.

2. Zákonný zástupce je povinen předat dítě učiteli/pečující osobě, až po
předání může opustit budovu.

3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání písemně pověřit jinou
osobu. Učitel nevydá dítě nikomu jinému než jeho zákonným zástupcům
nebo osobě k tomuto úkonu zástupcem zplnomocněné. Vyzvedávání
dítěte probíhá mezi 12�30�13�00 v případě dopoledního programu a mezi
15�00�15�30 v případě celodenního programu.

4. Při vstupu dítěte do Baby Nest nabízíme individuální adaptační režim, na
kterém se mohou rodiče domluvit s učitelem/pečující osobou.

5. Učitel má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout děti s
nachlazením a jinými infekčními příznaky, parazity (vši, hnidy atd…).

6. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině,
veškeré údaje o zdravotním stavu dítěte. Po vyléčení onemocnění dítěte,
nebo po delší nepřítomnosti dítěte, si Baby Nest vyhrazuje právo vyžádat
si od rodičů potvrzení od lékaře, že dítě je zdrávo a může zpět do
kolektivu.

7. Rodiče jsou povinni nahlásit změny, které se týkají změn v datech dítěte,
změny tel. spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte, změnu trvalého
pobytu atd.

8. Rodiče by měli dbát na včasné omluvy dítěte při jeho nepřítomnosti
pomocí aplikace Twigsee, e-mailu či telefonicky.

9. Dětská skupina Baby Nest Kobylisy je zařízení pro děti od 1 roku do 3 let
věku.

10. Rodiče mají právo na informace týkající se chodu Baby Nest a práci s
dětmi.

11. Baby Nest si klade za cíl rozvíjet samostatné a zdravé děti s důrazem na
individualitu každého z nich. Cestou přirozené výchovy chceme pomoci
položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich
možností, zájmů, potřeb a vytvořit příjemné prostředí, ve kterém se děti
budou cítit bezpečně.

12. Baby Nest pracuje pomocí programů zpracovaných kolektivem pečujících
osob, chův a učitelů se zaměřením na celkový rozvoj dítěte, s důrazem
na jeho pohybovou aktivitu, pracovní dovednosti, na rozvoj řeči dítěte, s
cílem na přirozené rozšiřování slovní zásoby a správnou výslovnost.

13. Denní režim může být flexibilní, aby mohl reagovat na změny či aktuálně
změněné potřeby dětí (viz. nástěnky v šatnách, aplikace Twigsee či
emailová komunikace).

14. Baby Nest spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity dětí a organizuje
činnost tak, aby byla ve prospěch dětí a vzájemného prohloubení
výchovného působení rodiny a Baby Nest. Rodič má právo být
informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích.



15. Vyzvedávání dítěte z dopoledního programu je od 12�30 hod do 13�00, z
celodenního programu do 15�20 hod.

Denní režim Baby Nest

8�00�9�00 příchod dětí, volná hra

9�00�9�30 ranní přivítání, dopolední výuková činnost

9�30�10�00 svačina

10�00�10�30 tvoření: vyrábění, malování, modelování

10�30�11�30 pobyt na zahradě/venku/na hřišti

11�00�11�30 výukový program

11�30�12�30 oběd, hygiena

12�30 � 13�00 odchod dětí z dopoledního programu

12�30�14�30 čtení pohádky, odpolední spánek

14�30�15�00 svačina

15�00�15�30 odpolední výukový program/odchod dětí

Spolupráce s rodiči
1. Rodiče mají možnost podílet se na dění v Baby Nest. Veškeré návrhy,

změny, podněty či jiné připomínky lze řešit s vedoucím učitelem.
2. Rodiče mají právo podílet se na plánování programu Baby Nest i na řešení

neobvyklých situací. Veškeré návrhy mohou sdělit vedoucímu učiteli či
pomocí e-mailu.

3. Rodiče mají právo vyžádat si konzultaci po předchozí domluvě.
4. Rodiče jsou povinni dohlédnout na děti, aby nedonášely do Baby Nest

předměty ohrožující bezpečnost ostatních dětí, cennosti, nevhodné
hračky (dětské zbraně apod.). Učitel neodpovídá za ztrátu či poškození
hraček donesených do třídy.

5. Rodičům důrazně doporučujeme se osobně zúčastnit případného
projednávání závažných otázek týkajících se chování nebo vzdělávání
jejich dítěte.

Stravování a odhlašování dětí
1. Stravování v Baby Nest je sestavováno tak, aby splňovalo všechna kritéria

stanovená pro výživu dětí předškolního věku. Jídelníček je co nejpestřejší,
zařazujeme do něj ovoce, zeleninu i mléčné výrobky. Je zajištěn celodenní
pitný režim. Stravování v Baby Nest je polodenní nebo celodenní. Děti do
jídla zásadně nenutíme.



2. Obědy jsou do Baby Nest dováženy externí firmou, která se specializuje
na dětské stravování.

3. Dítě musí být odhlášeno ze stravování nejpozději 48 hodin předem, v
případě odhlašování pondělního stravování je třeba odhlásit se nejpozději
v pátek do 12�00, a to pomocí aplikace Twigsee, e-mailu či telefonicky.
Neodhlášený oběd je možné si vyzvednout v Baby Nest pouze po
předchozí domluvě v době oběda od 11�30 hod do 12�30 hod.

Oblečení a obuv dětí
1. Rodiče vodí děti do Baby Nest čisté, vhodně a přiměřeně oblečené a

obuté (dle počasí). Prosíme o podepsání veškerého oblečení.
2. Dále prosíme, aby děti měly v šatně náhradní spodní prádlo, náhradní

oblečení, při nepřízni počasí pláštěnku, vhodnou obuv a přezůvky.

Budova Baby Nest
1. Ve všech prostorách Baby Nest včetně zahrady platí přísný zákaz kouření,

požívání alkoholu a jiných omamných látek a odkládání osobních věcí na
místa, která k tomu nejsou určena.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
1. Při vzdělávání dětí dodržují učitelé pravidla a zásady bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a
pracovně právní legislativa.

2. K zajištění bezpečnosti dětí je nutné dodržovat ve třídách zákonně
stanovené počty dětí.

3. Učitel/pečující osoba vytváří ve třídě příznivou atmosféru, ve které dítě
může harmonicky rozvíjet svou osobnost, emoce, chování a poznání. Dbá,
aby měly děti dostatek podnětů k učení a aby bylo posilováno jejich
sebevědomí, důvěra, měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a
cítily se ve skupině bezpečně.

Děkujeme! Těšíme se na Vás i na Vaše děti!


