DĚTSKÁ SKUPINA EDISONKA
Edisonka poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině od 1. 8. 2022.
Péče je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj osobnosti
a kulturních, hygienických a sociálních návyků.
Na ulici Edisonova 1/520 se nachází dvě dětské skupiny, každá s kapacitou
12 dětí. Poskytují služby pro děti od jednoho roku do 31. 8. po dosažení tří let
věku.
Pro děti je zajištěn pestrý program, zaměřený na rozvoj dětí v mnoha
oblastech – od tělesného rozvoje přes rozumovou, pracovní, mravní a etickou
výchovu, až po rozvoj výtvarných a hudebních dovedností dítěte.
O děti pečuje kvalifikovaný personál, který splňuje všechny zákonné
požadavky na osoby vykonávající péči o děti v dětské skupině.
Prioritou je individuální přístup k dětem a spolupráce s rodiči.
V průběhu dne je zajištěno kompletní stravování (přesnídávka, oběd,
svačina, pitný režim), přičemž jsou dodrženy výživové normy.
Údaje a dokumenty nutné pro poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině:
•
•
•

•
•

Závazná přihláška o umístění dítěte do dětské skupiny
Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, včetně dokladu, že se
dítě podrobilo stanoveným očkováním nebo že je proti nákaze imunní
anebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Posudek je
nutno předložit nejpozději v den zahájení docházky dítěte do dětské
skupiny.
Evidenční list pro dítě
Doklad o vazbě rodiče na trh práce, čímž se rozumí:
o Pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci
základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru
rodiče (např. potvrzení od zaměstnavatele)
o Potvrzení o studiu, dokládá-li se denní forma studia rodiče
o Potvrzení Úřadu práce, že rodič je veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání, dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče
o zaměstnání
o Čestné prohlášení rodiče, který je osobou samostatně výdělečně
činnou, o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Tento doklad je nutné předložit nejpozději v den zahájení docházky
dítěte do dětské skupiny.

Ceník:
Pobyt: 1 900,- Kč za měsíc
Strava: 43,- Kč za den (cena platná do 31. 8. 2022, od 1. 9. 22 bude cena
upřesněna)

Dětská skupina
Edisonka 1
Dětská skuipna
Edisonka 2
______________

Edisonova 1/520
Havířov – Město
736 01
_______________

Tel: 596 815 763
Email:
jesle@ssmh.cz
____________

Kontaktní osoba:
Jana Wislová
____________

Provozní doba
Pondělí – pátek
6:00 – 16:30
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