Zápis z rodičovské schůzky
V Praze dne 29. 11. 2018

Přítomni: Mgr. Michaela Žáčková (ředitelka Sociálních služeb Praha 9, z.ú.), Martina Blajerová
(zástupkyně vedoucí dětských skupin), rodiče prezenční listina
Projednávané záležitosti:
•
•

•

•
•
•
•
a)

b)

c)
d)

Uvítání rodičů ředitelkou Sociálních služeb Praha, z.ú. Mgr. Michaelou Žáčkovou a
představení neziskové organizace provozující Dětské skupiny.
Seznámení rodičů s realizací projektů ředitelkou Sociálních služeb Praha, z.ú. Mgr. Michaelou
Žáčkovou
Dětská skupina Českolipská 1. - CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000277
Dětská skupina Českolipská 2. - CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000278
Dětská skupina Českolipská 3. - CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000279
Zástupkyně vedoucí dětských skupin seznámila rodiče s provozním řádem
a. Elektronická evidence docházky – příchody a odchody dětí zapisuje personál dětských
skupin.
b. Odhlašování obědů je možné vždy do 14:00 hod. den předem, pouze po víkendu,
nebo jiných dnech volna je možné stravu odhlašovat ráno do 8:00 hod. Pokud strava
není řádně odhlášena, je možné vyzvednout si ji v kuchyni jeslí od 11:00 do 12:00
hod., strava je vydávána do vlastních přinesených nádob (ne skleněných).
c. Upozornění na provozní dobu a příchody dětí do DSk. Příchod dětí možný od 7:00 do
8:30 hodin. V případě pozdějšího příchodu do dětské skupiny z mimořádných důvodů
je třeba informovat personál.
Představení individuálních výchovných plánů pro děti
Letní prázdniny – dětské skupiny budou uzavřeny od 1.7.2018 do 31.7.2018
Docházka v prosinci 2018 – na každé dětské skupině je seznam pro zapsání předběžné
docházky na prosinec, prosíme rodiče o spolupráci.
Podnětné návrhy a připomínky ze strany rodičů
Uzamykání kočárkárny
Na uzamykání kočárkárny na číselný kód se pracuje, nyní ve fázi příprav a odborného
posouzen elektrikářem.
Objednání fotografa?
Společné focení dětí fotografem bude objednáno na červen 2019. Děti jsou průběžně foceny
personálem DSk, fotografie jsou rodičům předány prostřednictvím galerie Google.
Zvonek na vstupní branku nebo jiný přístup pro vozíčkáře?
Nyní se nachází ve fázi zjišťování možností a hledání efektivního řešení.
Docházka dětí není vždy k dispozici rodičům při vyzvednutí dítěte na šatnách. Konkrétně na
šatně III. skupiny.
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www.ssspraha9.cz

Je vždy k dispozici v ranních hodinách od 7:00 do 8:30 a poté ihned po svačině dětí cca od
15:00 do 18:00 hodin. Dále budou docházky za celý týden ponechány v šatnách k nahlédnutí
rodičům. Proběhne kontrola ze strany poskytovatele.
e) Přetopené šatny a herny?
Personál dětských skupin pravidelně kontroluje teplotu. Může se zdát, že máme v prostorách
tepleji ale musíme splnit požadavek z nařízení hygieny, že u země, kde si hrají děti je 21°C.
f) Aktivity pro děti mimo denní program?
V každé dětské skupině probíhá výchovná činnost podle výchovných plánů pravidelně každý
den od 9:00 do 10:00. Výrobky jsou dětem předávány a mohou si je odnést domů, výkresy
má každé dítě uloženo v deskách a jsou předány rodičům na konci školního roku nebo při
ukončení docházky. Jiné aktivity mimo provozní dobu dětských skupin momentálně
nenabízíme, zvážíme možnosti s ohledem na personální zajištění.
Závěr:
Ředitelka Sociálních služeb Praha 9, z.ú. se zavázala, že v průběhu prosince se bude věnovat
připomínkám rodičů a hledat optimální řešení.

Zapsala: Martina Blajerová
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