Domácí řád jeslí
Rodiče,
Úkolem jeslí je vytvořit takové podmínky,aby vaše dítě bylo spokojené a aby byl zabezpečen jeho
správný tělesný a duševní vývoj.Řiďte se prosím domácím řádem a nežádejte výjimky z tohoto řádu,
pokud nejsou předem projednány s vedoucí sestrou jeslí.Usnadníte tím naši práci.Děkujeme .
Do jeslí jsou přijímány děti zdravé, řádně očkované ve věku od 1 do 3 let, jejichž rodiče jsou
zaměstnáni nebo studují.Pokud mají jesle volnou kapacitu mohou přijmout děti na tzv.příležitostné
hlídání .
Dítě je z jeslí propuštěno:1) Požádají-li o to rodiče – své rozhodnutí oznámí vedoucí sestře.
2) Dítě odchází do mateřské školy.
3) Jestliže rodiče přes opakované domluvy neplní své povinnosti stanovené
Domácím řádem
Dítě přivádějí a odvádějí z jeslí rodiče,nebo jimi pověřené osoby( viz.Dohoda) , které jsou starší 18ti let a způsobilé .
Rodiče jsou povinni před přijetím dítěte do jeslí předložit předepsanou dokumentaci.Vyplněný
Evidenční list dítěte ,jehož součástí je potvrzení o tom,že jsou rodiče zaměstnáni a lékařské
potvrzení o řádném očkování dítěte.Součástí lékařského potvrzení je i souhlas pediatra s umístěním
dítěte do jeslí a potvrzení o bezinfekčnosti.Pokud se v rodině nebo v jejím blízkém okolí vyskytne
infekční onemocnění, jsou rodiče povinni tuto skutečnost oznámit vedoucí sestře jeslí a domluvit se
na dalším postupu .Dále jsou rodiče povinni přivádět děti do jeslí čisté a s ostříhanými nehty.Přinést
dětem přezůvky, které mají zpevněnou patu a jsou označené jménem dítěte, náhradní oblečení a
jednorázové pleny k denní spotřebě.
Při ranním příjmu oznámit sestře nápadné změny v chování a zdravotním stavu dítěte.Pokud dítě
onemocní v průběhu dne, jsou rodiče povinni si dítě vyzvednout v co nejkratší době.Dále jsou rodiče
povinni dodržovat stanovenou provozní dobu jeslí ( od 6.00 hod.do 16.30 hod.) a včas uhradit platbu
za jesle (vždy do 16-tého následujícího měsíce).
Zaměstnanci jeslí jsou povinni seznámit se při nástupu dítěte do jeslí s jeho domácím režimem ,
s jeho osvojenými dovednostmi a návyky a domluvit se s rodiči na společném postupu při adaptaci
dítěte v jeslích.Udržovat děti v čistotě a dbát dodržování hygienických předpisů stanovených pro
provoz jeslí.Učit děti samostatnosti při osvojování sebeobslužných a hygienických návyků.Dbát o
přiměřený oděv dětí zejména při pobytu na zahradě.Sledovat a dále rozvíjet tělesný i duševní vývoj
dětí.Upokojovat jejich citové potřeby .Výchovný i vzdělávací proces přizpůsobovat věkovým i
individuálním zvláštnostem dětí.Onemocní-li dítě v průběhu dne poskytnout mu nutné ošetření,
uvědomit rodiče a v rámci možností dítě izolovat od ostatních dětí.Rodiče seznámit s domácím
řádem, s režimem dne, s aktuálním jídelníčkem a výchovným plánem.Rodiče průběžně informovat o
nápadných změnách v chování dítěte a o změnách v zdravotním stavu dítěte.
Návštěvy v jeslích jsou z hygienických důvodů omezeny.Rodiče nebo jimi pověřené osoby
vyzvedávají dítě v přijímací místnosti ( do herny nemají z hygienických důvodů přístup,ale mají
možnost si prostory prohlédnou při přijetí dítěte do jeslí).
V Prostějově dne 1.9.2014

vedoucí sestra jeslí:

O vaše dítě v jeslích pečují:
Marie Bittnerová – vedoucí sestra
Alena Daněčková – dětská sestra
Marie Nezvalová – dětská sestra
Pekáčková Iveta – ošetřovatelka
Pomocný personál:
Božena Mikelová – pomocnice
Anna Dvořáková - pradlena

Jesle Sídliště Svobody v Prostějově p.o.,IČO:47920360
_________________________________________________________
Souhlasím s tím, aby mi zaměstnavatel vyplácel mzdu na účet.
V Prostějově dne 1.9.2016

Jesle Sídliště Svobody v Prostějově p.o.,IČO:47920360
_________________________________________________________

Souhlasím s používání rodného čísla v pracovněprávních vztazích.
V Prostějově dne 1.9.2016

