
Dětská skupina Sluníčko 
 obec Opatov   

 

Pravidla Dětské skupiny Sluníčko 
 
1) Otevírací doba - provozní doba je od 7 do 15 hodin od pondělí do pátku. 
Dbejte, prosím, na otevírací dobu a přicházejte si pro děti včas s ohledem na 
pečující osoby.  V případě nějakých časových problémů neváhejte kontaktovat 
pečující osobu či se osobně domluvit. 
 

2) Do skupinky chodí děti zdravé! Pokud děti vykazují známky nemoci (rýma, 
kašel, průjem) či jiných obtíží, zvažte jejich účast ve skupince a to s ohledem na 
zdraví ostatních dětí a zaměstnanců. Pokud objevíte vši či jejich známky, ihned 
informujte pečující osobu a dítě si ponechte do odstranění všech příznaků 
doma. Děti je potřeba z pobytu ve skupince odhlašovat, tj. včas nám dát vědět, 
že nepřijdete (do 15 h předchozího dne nebo, v odůvodněných případech,          
do 7 h ráno daného dne). 
 

3) Stravování - celodenní stravování je zajištěno ze školní jídelny v Opatově 
(dopol., odpol. svačina, oběd), o pitný režim se starají pracovnice dětské 
skupiny. Cena je dotována příspěvkem obce, zák. zástupce dítěte hradí stravné 
ve výši 40,- Kč (bez výjimek, tj. tato částka je stejná i v případě odchodu dítěte 
po obědě). V případě nemoci (nebo z jiných důvodů) je možné oběd odhlásit 
ráno do 7 h na tel. 725 091 848 (D. Stečínská) nebo 603 391 393 (L. Prokopová), 
stačí i SMS. První den nemoci si můžete jídlo vyzvednout, ostatní dny je nutné 
odhlásit. Neodhlášené stravování se hradí v plné výši.  
 

4) Denní činnosti se řídí „Režimem dne“. 
 

5) Vycházka – na vycházku se budeme snažit chodit každý den (s výjimkou 
náledí, bouřky, vydatného deště, velmi nízkých či vysokých teplot). Nemoc či 
nachlazení dítěte není důvodem proč nejít s dětmi na vycházku, děti v takovém 
stavu nemají ve skupince být (ve výjimečných situacích zkonzultujte s pečující 
osobou). 
 

6) Náhradní oblečení - dbejte, aby měly děti dostatek náhradního oblečení – 
spodní prádlo, ponožky, trička, tepláky či punčochy (dle ročního období). 
 

7) Hygiena – 1 x týdně prosíme o vyprání pyžam. O ložní prádlo se postaráme 
my, domů ho dostanete na vyprání jen, když se vašemu dítěti stane nějaká 
„nehoda“ při spaní. 
 

8) Komunikace – pokud máte jakýkoli problém, dotaz, nejasnost, neváhejte nás 
kontaktovat či osobně s námi promluvit, vždy najdeme společné řešení pro 
spokojenost obou stran. 


