
	 	 Dětská skupina Klub Quiq

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY KLUB QUIQ  

Název: 	 	 Dětská skupina Klub Quiq (dále jen DS) 

Kapacita: 	 	 6 dětí ve věku 12 měsíců až 5 let 

Provozovatel:	 	 Spolek dětí Quiq, z.s., Budyňská 232/20, 16500 Praha 6 - Suchdol, 

ICO: 	 	 	 06418902

Kontakty:	 	 tel.: 727 815 208, email: info@klubquiq.cz, 

Webové stránky:	 www.klubquiq.cz/detska-skupina 

Adresa poskytování 

místa péče o dítě: 	 Budyňská 232/20, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Provozní doba: 	 7:30 - 16:30 hodin v pracovní dny


Seznam věcí potřebných pro nástup dítěte

• láhev na pití

• stravu v jasně označené krabičce

• vhodné oblečení pro pobyt venku 

• oblečení do deště, holinky - ven chodíme i když prší!

• sadu náhradního oblečení (množství zvolte dle individuálních potřeb dítěte)

• pyžamo (v případě, že dítě v čase poledního klidu spí)

• domácí obuv (přezuvky, bačkorky, capáčky, NE pantofle)

• kapesníky (papírové nebo látkové) 

• plenky, vlhčené ubrousky (plenkové děti, dle potřeb dítěte) 


VŠECHNY VĚCI DÍTĚTE PROSÍM PODEPIŠTE 

Veškeré cennosti a hračky si bere dítě do DS na zodpovědnost rodičů a provozovatel ne-

nese zodpovědnost za jejich případné poškození nebo ztrátu.

Seznam věcí, které jsou k dispozici v DS

• bryndák na jídlo

• tekuté mýdlo v koupelně, papírové ručníky, toaletní papír 

• ložní prádlo 

• zástěra s dlouhým rukávem pro kreativní činnosti

• pomůcky na kreativní činnosti 

• bezpečnostní reflexní vesta na procházky/výlety

• dostatek tekutin po celý den

• první pomoc - vybavená lékárnička

Příchody a odchody do DS: 

• ranní příchod mezi 7:30 - 9:00 hodin, ohlaste zvonkem

• rodiče/zákonný zástupce předají dítě pečující osobě 

• dítě vyzvedávají rodiče/zákonní zástupci

• polední odchod 12:45 - 13:00 hodin

• polední příchod kolem 13:00 hodin

• odpolední odchod mezi 15:30 - 16:30 hodin 
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Nemocné dítě

• do DS nemohou být přijaty děti s nemocí či podezřením na nemoc

• v případě podezření na nemoc nebo jakékoliv příznaků nemoci (zvýšená teplota, nechu-

tenství, průjem, vyrážka, kašel, hlenovitá rýma) dítě ponechejte prosím doma 


• nemocné dítě omluvte do 8:00 hodin daného dne na tel.: 727 815 208 nebo  
do docházkového systému IT školka na webových stránkách www.klubquiq.cz/
detska-skupina


• pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci během dne, pečující osoba kontaktuje okam-
žitě rodiče a ti jsou povinni si dítě v co nejkratší době dítě vyzvednout

Spontánní hry

• spontánní hry probíhají po celý den

• prolínají se s činnostmi řízenými pečující osobou ve vyváženém poměru, se zřetelem na 

individuální potřeby dětí

• možnost spontánní hry je dětem umožněna v době od jejich příchodu do začátku dopo-

ledního programu, při pobytu venku a po odpoledním odpočinku

Didakticky cílené činnosti

• Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce peču-
jící osoby s dětmi, vycházejí z potřeby a zájmů dětí

Pohybové aktivity

• pravidelně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 
relaxační) a pohybové hry;


• denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku;

• spontánní pohyb na zahradě, v přírodě.

Pobyt venku

• se odehrává za jakéhokoliv počasí s výjimkou: teplota vzduchu klesne pod -10°C, velmi 
silný déšť, silný vítr a inverze;


• doporučujeme oblékat děti dle aktuálního počasí - vrstvené funkční oblečení, boty s 
membránou;


• s ohledem na pravidelný pohyb venku na zahradě, v lese, na louce se oblečení často 
zašpiní, může se i natrhnout apod. Je třeba mít toto na vědomí a oblečení tomuto faktu 
přizpůsobit. 


Prostory k venkovnímu pobytu:

• zahrada u DS

• Lesy Hl.m. Praha v blízkém okolí DS   

• ČZU - Libosad a další 

• hřiště v blízké okolí DS 

• komunitní zahrada

	 Stránka  z 2 3



	 	 Dětská skupina Klub Quiq

K docházce se lze přihlásit kdykoliv během roku a kdykoliv v průběhu měsíce, pokud to 
umožňuje kapacita DS Klub Quiq. 

Aktualizace k 1.1.2022

Tereza Styblíková 


vedoucí DS

Odpočinek, spánek

• odpočinek/spánek probíhá v době od 13:00 - 14:45 hodin

• místnost k odpočinku je před zahájením klidového režimu větrána

• děti se na odpočinek/spánek převlékají do pyžam

• pro všechny děti platí klidový režim, respektujeme individuální potřeby dětí, které po-

třebují spát i těch, které nespí

• děti poslouchají čtenou pohádku

Výlety, akce

• výlety pořádáme pravidelně minimálně 1x měsíčně

• rodiče budou vždy předem informováni o ceně a termínu 

• akce se může zúčastnit i dítě, které nenavštěvuje DS pravidelně (nutná včasná přihláš-

ka dítěte na akci) 

Stravování

• stravu dítěti připravuje zákonný zástupce podle typu docházky půldenní/celodenní 

• strava je přinášena zákonnými zástupci v jasně označených krabičkách

• poskytovatel zajišťuje uchování, případný ohřev a podávání stravy dítěti

• podávání stravy a přípravu pitného režimu zajišťuje pečující osoba DS 

• pečující osoba dohlíží na kvalitu doneseného jídla

Pitný režim

• děti si nosí vlastní lahvičku na pití

• pečující osoba zajišťuje dostatečný příjem tekutin

Výměna prádla

• v dětské koupelně jsou používány papírové ručníky

• ložní prádlo práno je práno rodiči (1x za 3 týdny) v případě potřeby ihned

Platba školkovného

• platba školkovného v DS probíhá převodem na bankovní účet číslo: 2901311649/2010,         
pod přiděleným VS nebo v hotovosti vedoucí DS Klub Quiq


• příspěvkové děti - platí dopředu na daný měsíc, vždy k 25. kalendářního měsíce přede-
šlého měsíce. Děti docházející 2-4 dny v týdnu mají nárok na náhrady po dobu 90 dní.


• bezpříspěvkové děti - platí zpětně za kalendářní měsíc, vždy k 10. následujícího měsíce 
odchochenou docházku. 

Provozní doba

• DS je otevřena celoročně 

• DS je uzavřena v době státních svátků připadajících na pracovní den a v době vánoč-

ních prázdnin dle MŠMT 

• provozovatel může provoz omezit nebo přerušit i v jiném termínu ze závažných důvodů, 

znemožňujících řádné poskytnutí péče o dítě
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