Pravidla fungování zařízení péče o děti předškolního věku
Jesličky U Sovičky v Chrudimi
(Standardy provozu, Plán výchovy a péče)

Režim dne aneb Jak probíhá den v zařízení péče o děti předškolního věku neboli v jesličkách:
V jesličkách je harmonogram upraven potřebám mladších dětí - s ohledem na jejich
věk jsme stanovili také více flexibilní možnosti docházky. Počítáme s tím, že děti mohou mít
ještě 2x za den potřebu spánku/odpočinku. Zahrada navazuje přímo na budovu (dveřmi
z pobytové místnosti), proto ji mohou pečující osoby/chůvy s dětmi hojně využívat. Na
zahradě jsou vzrostlé stromy a keře, které dětem umožnují přirozený pohyb a volnou hru v
bezpečném prostředí bez kovových herních prvků. Otevírací doba zařízení péče o děti je pro
stanovena od 7:00 do 16:00.
Do programu dne jsme zařadili tzv. dopolední a odpolední výchovné bloky. Tyto
bloky jsou vedeny pečujícími osobami, které mají s ohledem na měsíční téma (viz. příloha
tohoto dokumentu) připraveny pro každý týden navazující aktivity. V jednotlivých blocích je
ponecháno dostatek prostoru, aby si takto malé děti stihly projít svůj montessori pracovní
cyklus a zároveň si užily i řízenou činnosti na elipse. Ke spolupráci na elipse nejsou děti
nuceny, ze zkušenosti však víme, že je v 99% zaujme a rády se jí zúčastní. Na elipse se děti
vítají, zdraví, říkají říkanky, zpívají písničky, hrají na muzikoterapeutické nástroje, po elipse
se chodí pro procvičení rovnováhy a koordinace pohybů, děti se zde učí zklidnit. Elipsa je
podobná tzv. komunitním kruhům. Dle preferencí rodičů a potřeb dětí můžeme harmonogram
také upravovat s ohledem na nadstandardní prvky typu Play Wisely, Montessori English a
Baby Signs. Výchovné bloky jsou koncipovány tak, aby zároveň umožnili dětem dopolední
docházku i pobyt dítěte u nás v celodenním "školkovém" rytmu s poobědovým spánkem.
Děti na celodenní docházku přichází mezi 7:00 a 8:30 a odchází mezi 14:30 a 16:00.

Povinná výbava dítěte do zařízení:


taška s věcmi na převlečení,



přezůvky,



holínky a pláštěnka,



kartáček, kelímek na kartáček a zubní pastu,



balíček papírových kapesníčků,



dětský ručník,



věci na spaní,



děti mohou mít vlastní prostěradlo (na matraci velikosti 140x60 cm), vlastní
dětskou deku (i fleesovou) a/i povlečení, vlastní polštářek a hrneček.

Své osobní věci si děti po ukončení docházky do zařízení vezmou zpět domů.

MOTTO:

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

V případě jakýchkoli dotazů a připomínek týkajících se chodu zařízení péče o děti, směřujte
tyto buď přímo na přítomné pečující osoby či emailem na mail@edda-chrudim.cz. Za
poskytnutou zpětnou vazbu předem děkujeme!

V Chrudimi dne 31.8.2016

Ředitelka ústavu Bc. Ivana Hrubá

