RODINNÉ CETRUM ZAJÍČEK
Brožurka pro rodiče
školní rok 2017/18





Milí rodiče,



vítáme Vás a Vaše děti v novém školním
roce 2017/2018 a přejeme, aby byl pro
Vaše dítě začátek i průběh tohoto období pohodový a příjemný. Vážíme si
důvěry, kterou nám volbou našeho Rodinného centra dáváte. Uděláme vše pro
to, aby se stal Zajíček bezpečným, radostným a podnětným prostorem v tomto
důležitém období života Vašeho dítěte.



V této brožurce naleznete informace, které Vás stručně seznámí s tím, jak to u
nás vlastně chodí. Jestliže zde odpověď na svou otázku nenajdete, neváhejte se
na nás obrátit osobně.
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1. Základní filosofie RC Zajíček
Klademe důraz na respektování osobnosti dítěte a akceptaci jeho
vývojových specifik s ohledem na jeho věk, vyspělost a psychickou
odolnost.
Naší základní snahou je vytvoření harmonického a podnětného
prostředí a příznivých podmínek pro všestranný rozvoj dětí v oblasti
psychické i fyzické.
Snažíme se v každém dítěti objevit jeho potenciál a formou hry jej
rozvíjet.
Naším cílem je pozitivním přístupem přispět k utváření osobností dětí se
zdravou sebedůvěrou a mravními zásadami, s úctou ke svým blízkým,
svému okolí i sobě samému. Usilujeme o to, abychom v dětech probudili
aktivní zájem a chuť objevovat, pozorovat a naslouchat.
Záleží nám na aktivní spolupráci s rodiči, chceme rodičům umožnit
spolupodílet se na tvorbě programu a akcí pro děti a pomáhat při
zlepšování prostředí rodinného centra.
Respektujeme rodinnou výchovu a přizpůsobujeme jí individuální
přístup k dětem. Naším cílem je umožnit každému dítěti hladký přesun z
domácího, rodinného prostředí do předškolního či školního zařízení.
Jsme si vědomi, že pro profesionální přístup k dětem, rodičům a
fungování celého projektu je důležité další vzdělávání celého týmu,
otevřenost novým nápadům a inspiracím, aktivní přístup ke své práci a
vlastní osobní rozvoj.
Vážíme si své práce, ctíme základní filosofii rodinného centra, vzájemně
spolupracujeme a podporujeme se, zodpovědně, samostatně a aktivně
naplňujeme výše zmíněné body.
.... a to vše s lehkostí, úsměvem a bez stresu ;)

2. Provoz RC Zajíček
Dětský klub Zajíček je otevřen od 7:30 hod.
Děti se scházejí od 7:30 do 8:30 hod. Rodiče předají dítě učitelce převlečené a
přezuté. Pozdější předávání dětí narušuje program a nedá dítěti možnost ranní
adaptace.
Děti budou připraveny k vyzvednutí po obědě, tj. mezi 12:30 a 13:00 a po
odpolední svačině, tj. od 15:00 do 17:30 (v pátek 16:00), kdy je konec provozní
doby klubu. Při vyzvednutí dítěte po ukončení otevírací doby účtujeme dítěti
navíc cenu za každou započatou hodinu.
Dětský klub má otevřeno i v průběhu letních prázdnin. O státních svátcích a v
době Vánočních svátků od 25.12.2017 do 1.1.2018 je klub zavřený.
3. Program RC Zajíček
Dětský klub Zajíček nabízí bohatý program, který rovnoměrně rozvíjí všechny
kompetence, které by si mělo dítě osvojit. V průběhu roku projdou děti
prožitkovou formou mnoha projekty, které jsou uvedeny na webových stránkách
v ročním plánu RC Zajíček (v souladu s RVP ČR). Denní tematický program v
Zajíčku je doplněn o "akce", které vždy souvisí s daným projektem. Dbáme
hlavně na uspokojování přirozených potřeb dítěte ve všech oblastech jak
fyzického tak psychosociální vývoje a se zvyšujícím se věkem přizpůsobujeme
výchovně-vzdělávací činnosti tak, aby bylo dítě dostatečně připraveno na vstup
do školy. Předškoláci mají nejen možnost pravidelné interakce s mladšími dětmi,
ale je pro ně připraven také samostatný program a kooperativní činnosti se
školáky.
4. Začít spolu
V RC Zajíček děti vedeme podle programu Začít spolu, který je v souladu s cíli a
náplní RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT.
Tento program se zaměřuje na rozvíjení těchto (v současnosti klíčových)
kompetencí u dětí:
• Komunikovat a spolupracovat ve skupině.
• Rozpoznávat problémy a řešit je.
• Umět se samostatně rozhodovat a nést za svou volbu odpovědnost.
• Přijímat změny a vyrovnávat se s nimi.
• Být tvůrčí a mít představivost.
• Sdílet zájem a odpovědnost vůči společnosti a prostředí, ve kterém žijeme.
• Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

Hlavní principy programu „Začít spolu“
• Důraz na individuální přístup ke každému dítěti.
• Vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti.
• Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím podnětného
prostředí.
• Důraz na zapojení celé rodiny - rodič je partner.
• Učitelka je "průvodce" (jsme rády, když nás děti oslovují jménem, ne „paní
učitelko“).
5. Náš den
DOPOLEDNE: Delfínci (předškoláci) a Tygříci (mladší školkové děti)
7.30 – 8.30
Příchod dětí a volná hra
8.30 - 8.40
Úklid
8.40 - 8.50
Hudebně-pohybová chvilka
8.50 - 9.00
Hygiena, svačina
9.00 – 10.30 Dopolední program: ranní kruh, pohybové a hudební činnosti,
činnosti v "domečcích" (centra aktivit), úklid, hodnotící kruh
10.30 – 11.30 Pobyt venku (vycházka, hřiště, zahrada), v případě velmi
nepříznivého počasí pokračování v "domečcích"/volná
hra/částečně řízené hry v tělocvičně
11.45 – 12.30 Hygiena, oběd
Delfínci (předškolní program) - časy a forma budou dohodnuty na základě
reálného počtu předškoláků. Mimo dobu předškolní přípravy jsou Delfínci
spojeni s Tygříky, časté připojování ke školákům (akce navíc, výuka školáky)
ODPOLEDNE: Spojené třídy (Tygříci: 3-5 let, Delfínci: 5-6 let, Sovičky: 6+)
12.30 – 13.00 Odchod dětí domů po dopoledním programu
12.30 – 14.30 Odpolední odpočinek malých dětí (spánek, ležení, poslech
pohádky, klidové činnosti)
12.30 – 14.30 Klidová hra starších dětí (čtení, klidné individuální činnosti dle
výběru)
14.30 – 14.45 1. svačinka
14.45 – 17.00 Odpolední program: zájmové kroužky/volná hra/odchod
domů
17.00 – 17.30 2. svačinka, odchod domů (v pátek zavíráme už v 16h!)
pozn. Uvedené časy jsou orientační založené na daném programu, počasí
atd.

6. Odpolední kroužky
V rámci odpolední výuky probíhají od 18.9.2017 v Zajíčku zájmové kroužky.
Nabídka kroužků: dramaťák, tanečky, angličtina, hraví zvědavci, mladí umělci,
taekwondo, klučičí a holčičí odpoledne, streetdance, keramika, zahradníčci,
flétna, svět v kastrolu a hokus pokus (více informací na webových stránkách
http://www.rczajicek.cz/zajmove-krouzky/)
7. Co s sebou do školky (doneste prosím v den nástupu dítěte nebo po
upozornění)
 Hygienické, toaletní a výtvarné potřeby budou upřesněny v průběhu
září
 Bačkory do třídy, nejlépe s pevnou patou
 Pohodlné oblečení na pobyt uvnitř, náhradní oblečení do šuplíčku
(trika, tepláky, ponožky, ...) – pravidelně prosím kontrolujte
 Vhodné oblečení na ven (dle ročního období) + pláštěnka a holínky
(celoročně)
Prosíme, označte VŠECHNY věci dítěte jménem, nebo iniciály dítěte.
Veškeré cennosti (zlaté náušnice, řetízky, hračky a jiné osobní věcičky), které si
dítě přinese, má u sebe na vlastní zodpovědnost rodičů a RC Zajíček nenese
žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

8. Docházka
V Zajíčkovi používáme el. docházku.
http://zajicek.dochazkatonda.cz/
Rodiče samostatně přihlašují a odhlašují dítě dle svých aktuálních požadavků a
zároveň mohou díky elektronické docházce kontrolovat stav možných náhrad a
plateb v daném měsíci. Po získání přihlašovacích údajů (jména a hesla) se
mohou rodiče kdykoliv přihlásit do elektronické docházky a flexibilně využít
tento nástroj bez nutnosti telefonické nebo osobní komunikace. Podrobné
informace k používání elektronické docházky vám při nástupu dítěte do Zajíčka
podá Evča Špačková, kterou prosím kontaktujte i v případě jakéhokoliv
problému s přístupem do elektronické docházky.

9. Omluvy
Nepřítomnost dítěte je z důvodu denního plánování počtu dětí na celodenní
stravování nutné omluvit nejpozději 1 den před plánovanou nepřítomností
přímo v elektronické docházce (http://zajicek.dochazkatonda.cz/). Pokud víte v
předstihu, že vaše dítě bude nepřítomné (dovolená, lékař, ..), odhlaste jej
prosím v el. docházce okamžitě po zjištění tohoto faktu, dáte tak možnost
dalším rodičům čerpat náhrady svých dětí.
Pokud půjde o náhlou a neplánovanou nepřítomnost, odhlašujte své děti
elektronicky do 7:30 v el. docházce, nebo ve výjimečných případech do 8:30
telefonicky (722816401). V případě, že dítě nebude do této doby omluveno,
strava v tento den bude rodičům naúčtována a dítě nebude moci za daný den
čerpat náhradu.
V případě, že dítě bude v daný den přítomné pouze dopoledne, je třeba jej na
odpoledne odhlásit z odpoledního programu ve webové docházce nebo ráno u
učitelek. V opačném případě mu bude odpolední svačinka účtována.
Velice Vás žádáme, abyste elektronickou docházku zodpovědně a samostatně
využívali. Dáváte tím možnost čerpání náhrad dvoudenních dětí a zbytečně
nemusíte platit v neodhlášený den za stravu.
Telefonní číslo pro omluvy v DK: 722 816 401

10. Strava
Děti mají zajištěno celodenní stravování – 1 dopolední a 2 odpolední svačiny –
slané i sladké pečivo, ovoce, zelenina, oběd – polévka a hlavní jídlo.
Oběd včetně polévky je za 35,- Kč, svačinka za 15 Kč.

11. Platby
Příspěvky na úhradu nákladů Dětského klubu se platí předem, a to měsíčně
bankovním převodem na bankovní účet Rodinného centra Zajíček.
Číslo účtu: 2400295767/2010
Prosíme o úhradu příspěvků nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (tzn. na
listopad do 25.10.) – výjimkou je zahájení docházky, kde proběhne úhrada 1.
příspěvku až po vzájemné dohodě. V případě prodlení s úhradou o více než 5 dní
budete upozorněn/a telefonicky nebo e-mailem. V případě prodlení o více než
10 dní bude dítě vyloučeno z programu.

Při nástupu dítěte do programu se platí kauce ve výši jednoměsíčního příspěvku.
Při včasném oznámení ukončení docházky (nejpozději do posledního dne
v měsíci předcházejícím ukončení docházky), bude příspěvek na poslední měsíc
docházky čerpán z této kauce. (Např. chcete ukončit docházku k 30.6.2018.
Pokud oznámíte ukončení do 31.5.2018, bude příspěvek na červen čerpán z této
kauce.)
Na začátku každého měsíce se "zpětně" platí stravné a poplatek za akce či
kroužky "navíc" na základě reálné docházky v předcházejícím měsíci. Výše
platby obdržíte emailem a také najdete vždy začátkem měsíce následujícího v
podrobně rozepsané tabulce na nástěnce v šatně a je třeba ji uhradit nejpozději
do 10. dne daného měsíce. Tzn. zářijovou stravu a akce je nutné zaplatit
nejpozději do 10. října.






parkování na vyhrazených místech
využívání el. docházky
včasné platby
pomoc při udržování pořádku v šatně dětí (pravidelné nahlížení do
„ztrát a nálezů“ ve velké šatně, odnášení špinavého oblečení, průběžná
kontrola šuplíčků dětí)

13. Adaptační proces dítěte v RC
Adaptační proces pro nově příchozí děti trvá zpravidla 3 měsíce. Během této
fáze vzájemného poznávání a sžívání se dítěte s novým prostředím a lidmi se
snažíme o citlivý přístup a vytvoření bezpečného prostoru pro vyjádření emocí a
zvládání nových situací. V tomto období je zvláště důležitá dobrá komunikace a
spolupráce s rodiči včetně předávání informací.

Druhy plateb (bankovních převodů):
14. Ukončení docházky
Příspěvek: do poznámky prosím uveďte pouze "jméno dítěte"
Dar: do poznámky prosím uveďte Vaše jméno / firmu (na koho bude znít
darovací smlouva) a označení DAR – dle domluvy
Další platby: do poznámky prosím uveďte pouze jméno dítěte – jednorázové
platby dle domluvy
Kontaktní osoba pro platby: Martina Gončárová, martina.c@email.cz,
777 676 326.
12. Základní pravidla
Prosíme Vás o respektování základních pravidel:





dodržování časů příchodů
vyzvedávání (v případě vyzvednutí dítěte po provozní době budete
vyzváni k zaplacení částky 110,- Kč za každou započatou hodinu, která
se vám připíše do "akcí navíc" v daném měsíci)
při předávání a vyzvedávání dítěte prosíme o kontakt doprovodu s
„učitelkou.“
dobrá informovanost a vzájemná komunikace (informace na nástěnce,
webové stránky, emaily včetně týdenních shrnutí)

Rodiče mohou ukončit docházku s výpovědní dobou 30 dnů.
RC Zajíček si vyhrazuje právo na ukončení docházky dítěte s výpovědní lhůtou 30
dnů.

15. Na co "extra" se mohou těšit děti.
Pravidelné procházky v přírodě
Výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí
Akce propojené se školou
Divadlo
Hudební divadélko
Interaktivní EKO programy
Mikulášská nadílka
Vánoční veselice
Zajíčkovská rozlučka
.... a další super akce organizované RCZ

16. Na co se mohou těšit rodiče
Večerní sportovní kroužky: jóga, pilates
Kontakt: Evča Špačková
Večery osobního rozvoje: každé úterý od 20h – program aktualizován
Kontakt: Mirka Duráková

17. Kontakty
najdete nás na našich webových stránky: http://www.rczajicek.cz
Mirka – Ing. Mirka Duráková (vedení RC Zajíček, provoz, škola), 775 190 324,
durakova@rczajicek.cz
Evča – Ing. Eva Špačková (noví zájemci, docházka, kurzy, kroužky, péče o děti
v dětském klubu), 605 275 820, spackova@rczajicek.cz
Danda – Mgr. Daniela Cachová (výchovně vzdělávací program, program Začít
spolu, péče o děti), 724 785 876, cachova@rczajicek.cz
Jarča – Jaroslava Havránková (péče o děti), 723 342 269,
havrankova@rczajicek.cz
Jáňa – Jana Doležalová (péče o děti), 602 474 449
Marťa – Martina Gončarová (péče o děti, platby, účetnictví), 777 676 326
Ivča –Iva Matysová (hospodaření, vaření), 606 192 778
Simča – Simona Bartošová (vaření, péče o děti), 606 238 286

