ZŘÍZENÍ DĚTSKÉ SKUPINY V OPATOVĚ
2. 9. 2019 zahájila činnost Dětská skupina Sluníčko, kterou zřídila obec Opatov, jako řešení
situace, kdy zájem rodičů o umístění dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020, převyšoval
kapacity MŠ.
U přijatých dětí se předpokládá návaznost docházky do MŠ a ZŠ v Opatově.
Dětská skupina slouží jako pomoc rodičům při sladění pracovního a rodinného života.
Tato služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, jako v MŠ, ale dítěti se poskytuje výchovná péče
zaměřená na rozvoj jeho schopností a kulturních a hygienických návyků přiměřených jeho
věku.
Dětská skupina se nachází se v budově obecního úřadu, kde původně bývala základní škola a
poté měly prostory po mnoho let různé využití. V roce 2012 byly zrekonstruovány za účelem
vzniku volnočasového centra obce. Centrum obec, s potřebnými úpravami, nyní využila ke
zřízení dětské skupiny – herna, kuchyňka, šatna, sociální zařízení. Prostory jsou vzdušné,
barevné a vybavené podle potřeb dětí této věkové skupiny.
Kapacita Dětské skupiny Sluníčko je 6 dětí od 2 let věku. Děti přijímáme po celý rok a
v závislosti na kapacitě (na dotaz u vedoucí) mohou navštěvovat dětskou skupinu celodenně,
ve zkrácené denní době nebo pouze některé dny v týdnu.
Provozní doba je každý pracovní den od 7 do 15 hodin (mimo školních prázdnin a státních
svátků). Péči o děti zajišťuje kvalifikovaný personál, který splňuje podmínky dané zákonem o
dětských skupinách (v našem případě dvě pečující osoby na částečný úvazek), v souladu
s Plánem výchovy a péče.
Výhodou dětské skupiny je malý kolektiv s možností individuálního přístupu.
Pro děti je vytvářeno rodinné a podnětné prostředí, v malém kolektivu se děti cítí bezpečně a
spokojeně. To vše jim potom pomáhá pohodově zvládnout nástup do MŠ. V každodenním
programu nabízíme dětem pestrou paletu různorodých činností a aktivit, které vedou
k optimálnímu rozvoji osobnosti dítěte.
Důležitá je pro nás také spolupráce s rodinou, vytváříme prostor pro přívětivou komunikaci.
Pokračování činnosti dětské skupiny v dalších letech se bude odvíjet od počtu zájemců u
zápisu do MŠ a finančních možností obce.
Zájemci o tuto službu se mohou informovat na obecním úřadě.

CO JE DĚTSKÁ SKUPINA?
Dětské skupiny spadají do kompetence Ministerstva práce a soc. věcí, jde o služby péče o
děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Podmínky založení a provozu
dětské skupiny stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů (v aktuálním znění novely zákona č. 127/2015 Sb., č.
65/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.) - zákon stanovuje specifické podmínky provozu služby, včetně
stanovení parametrů prostor, kompetencí schopností personálu, atd.

