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Článek I – Úvodní ustanovení
Dětská skupina Montessori Kampus (dále jen DS Montessori Kampus) je forma
péče o děti ve věku od jednoho do tří let věku provozovaná spolkem Smyslů plná
společnost, z.s. (dále jen „provozovatel“) na adrese Husova 17, 370 05 České Budějovice.
Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání dětské skupiny Montessori
Kampus
Kapacita dětské skupiny je 12 dětí, o které pečují dvě kvalifikované chůvy. Chůvy
se při výchově dětí řídí Plánem výchovy a péče o dítě. Každé dítě je individualitou a chůvy
citlivě pozorují každé dítě, jeho potřeby a přání. Veškeré aktivity jsou plánované
s ohledem na věk a schopnosti dítěte.
Článek II – Provoz Dětské skupiny Montessori Kampus
DS Montessori Kampus je k dispozici pro přihlášené děti ve věku od 1 roku do 3 let
včetně. Kapacita DS Montessori Kampus je nejvýše 12 dětí na 2 kvalifikované chůvy.
DS Montessori Kampus je otevřena každý všední den od 8.00 do 16.00 kromě pátků
a školních prázdnin uvedených na webových stránkách Montessori Kampusu a státních
svátků. Děti s dopolední docházkou navštěvují Kampus od 8.00 do 12.30. Děti s celodenní
docházkou se v Kampusu zdržují od 8.00 do 16.00.
Článek III – Přijetí dítěte do Montessori Kampusu
Při přijetí dítěte do Montessori Kampusu je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte,
povinen předložit vyjádření od lékaře, vyplnit evidenční list dítěte a seznámit se s
Provozním řádem DS Montessori Kampus. Podepsáním smlouvy o péči o dítě zákonný
zástupce souhlasí s provozními a finančními podmínkami DS Montessori Kampus.
Veškeré osobní údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů v platném změní a ve smyslu Evropského nařízení GDPR a
budou použity výhradně pro potřeby DS Montessori Kampus.
Článek IV – Denní program
Děti od narození do šesti let vytvářejí základy své osobnosti doslova ze všeho, co se
naskytne v jejich okolí. Proto je s velkou péčí připraveno výchovně-vzdělávací prostředí,
které dětem maximálně pomáhá v osvojování si klíčových kompetencí na fyzické,
mentální i emocionální úrovni. Využívá se zájmu dětí, jejich schopnosti se soustředit
a tendenci opakovat činnosti, dokud je zcela nezvládnou. Jasné hranice a láskyplný
a důsledný přístup jim pomáhá stát se samostatnými, aktivními a ohleduplnými členy
společnosti.
Dr. Maria Montessori zdůrazňovala, aby děti měly na hry a práci dostatečné
množství času, který pokud možno nebude organizovat žádný dospělý. Dospělý zde slouží
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jako asistent, pomocník dítěte, nebo průvodce po třídě a v pravidlech slušného
společenského chování. Dítě, které se může řídit vlastním zájmem a vlastním tempem,
pracuje s různými didaktickými pomůckami, aby našlo takovou činnost, která ho bude
uspokojovat a posouvat ve vývoji kupředu. Vlastní činnost a dosahování dílčích úspěchů
bez nepřiměřeného tlaku vnějšího okolí posilují sebedůvěru dítěte.
Při péči o dítě jsou dodržována veškerá hygienická a bezpečnostní pravidla a péče
je zajišťována v souladu se zvláštními požadavky na péči o dítě a s ohledem na věk
a vývojovou úroveň dětí.
8.00-8.30
8.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.15
12.15-12.30
12.30-14.30
14.30.-15.00
15.00-16.00

příchod
aktivity, společné hry, zpěv, hygiena a svačina
pobyt venku
hygiena, oběd
odchod dětí s dopolední docházkou
čtení, odpočinek
svačina
pobyt venku

Článek V – Příchody a vyzvedávání dětí
Nejpozdější příchod dítěte je akceptován v 8.15 kvůli zajištění dostatečného
množství času pro pobyt venku a kvalitní vzdělávání a nerušenou práci/hru dětí.
Při příchodu na zahradu Montessori Kampusu rodiče předávají dítě včetně osobních věcí
dítěte chůvě. Rodiče se s ohledem na péči chův o ostatní děti v ranních hodinách zdržují
na zahradě pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby se dítě mohlo v klidu odloučit
od svého rodiče, ne déle.
Děti jsou předávány v prostorách Montessori Kampusu jedině rodičům nebo
oprávněným osobám, tedy osobám uvedeným na přihlášce nebo osobám, o kterých je
personál Montessori Kampusu předem písemně informován. Oprávněná osoba může být
vyzvána k předložení OP. Od chvíle, kdy je přítomen rodič nebo oprávněná osoba,
personál Montessori Kampusu za dítě dále nezodpovídá.
Dítě se před odchodem s pedagogy a asistenty loučí slovně a potřesením rukou.
Během doby odchodu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby žádné dítě neodešlo bez svého
dospělého doprovodu. Žádáme rodiče a oprávněné osoby o zvýšenou pozornost v zájmu
bezpečnosti jejich dětí v prostoru otevřené části zahrady a parkoviště.
Dveře DS se v 8.30 z bezpečnostních důvodů zamykají. Odemykají se opět v době
vyzvedávání dětí, a to s příchodem prvního rodiče ve 12.00. Zamykají se opět ve 13.00.
Provozovatel přebírá odpovědnost za dítě tím, že rodič nebo oprávněná osoba
ráno předá dítě přímo chůvě (neposílá jej za chůvou přes zahradu, ani přes chodbu
Montessori Kampusu, aniž by dítě doprovodil). Provozovatel je odpovědný za dítě až
do okamžiku předání dítěte chůvou rodiči nebo oprávněné osobě. Během přítomnosti
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rodičů nebo oprávněných zástupců ve škole personál Montessori Kampusu za dítě
nezodpovídá.
V případě, že se rodič či oprávněná osoba nedostaví včas k vyzvednutí dítěte
bez předchozí omluvy, chůva kontaktuje jednoho z rodičů, počká s dítětem do příchodu
rodiče a zaznamená čas vyzvednutí dítěte. Při opakovaném pozdějším vyzvedávání (ať již
s předchozí omluvou nebo bez předchozí omluvy) bude situaci řešit s rodičem ředitelka
dětské skupiny.
Článek VI – Adaptace
Každé dítě je individuální a příchod do nového prostředí snáší jinak. Pro většinu
dětí je adaptace na nové prostředí nejjednodušší, když rodiče svoji přítomnost zbytečně
neprotahují a po rozloučení bez odkladu odejdou. Chůvy dětem vždy pomohou odchod
rodičů zvládnout a rodičům dítěte první den zavolají nebo pošlou SMS, jak dítě adaptaci
zvládá. V případě problematické adaptace pedagogové s rodičem konzultují další postup.
Obvykle trvá adaptace dítěte na nové prostředí 3-6 týdnů.
Článek VII – Kola, kočárky, autosedačky a parkování
Kola je možné parkovat u kolostavu v průchodu budovy.
Kočárky a dětské autosedačky lze ponechat před hlavním vstupem do Montessori
Kampusu (doporučuje se zabezpečit je zámkem proti odcizení) nebo je zaparkovat
v předsíňce, pokud se tam zrovna nezdržuje větší množství dětí.
Psy nelze kvůli hygienickým a bezpečnostním opatřením vpouštět do vnitřních
prostor Montessori Kampusu. Lze je uvázat u plotu zahrady s ohledem na venkovní
provoz Montessori Kampusu.
Parkování je zajištěno pro sedm vozidel ve dvoře budovy Montessori Kampusu,
kam se vjíždí z ulice Na Sádkách. Parkoviště je zabezpečeno branou na kód, který rodiče
dostanou po podepsání smlouvy. Je povoleno parkovat pouze na místech vyznačených
cedulí s logem Montessori Kampusu.
Článek VIII – Nemoc dítěte a omlouvání z programu DS
Nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci i z jiného důvodu se oznamuje osobně nebo
na telefonním čísle 732 786 057 nejlépe pomocí SMS.
S ohledem na ostatní děti a dospělé si provozovatel vyhrazuje právo nepřijmout
nebo vyloučit z Kampusu dítě s následujícími příznaky: horečka, kašel, krvácení, výtok
změněné barvy nebo hojný tok hlenu z dutiny nosní, průjem nebo zvracení, červené oči či
zánět očí, bolesti v uchu, zvětšené míšní uzliny nebo slinné žlázy, zarudlo v krku, křeče,
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vyrážka, bradavice, bolestivé močení, vši, hnidy ve vlasech či paraziti od zvířat a jiná
nakažlivá onemocnění. I když je dítě zdravé, pokud se v rodině vyskytne některá
z nakažlivých nemocí jako například žloutenka, salmonelóza, TBC, neštovice apod., rodič,
nebo zákonný zástupce se zavazuje tuto skutečnost nahlásit. Dítě se do DS Montessori
Kampus vrací zdravé.
Při nenadále zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu,
bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc. Rodič dítěte bude ihned kontaktován
personálem Montessori Kampusu. Rodič je povinen si vyzvednout dítě bez prodlení v co
nejkratší možné době. V nezbytně nutných případech rodiče podpisem smlouvy péče
o dítě udělují svůj souhlas s přivoláním ZZS (Zdravotnické záchranné služby). Dětem
nepodáváme léky s výjimkou bezprostředního ohrožení života.

Článek IX – Co si vzít s sebou
Dítě potřebuje
 2 trička
 2 tepláky
 2 spoďárky
 2 ponožky
 plíny a vlhčené ubrousky (pokud dítě nosí plíny)
 pytlíky na znečištěné oblečení,
 jednu domácí obuv s pevnou patou,
 pláštěnku / nepromokavou bundu a gumové kalhoty
 holínky
 ručníček
 pyžamko
 polštářek
 dečku
Ven se chodí téměř za každého počasí. Do koupelny je třeba umístit ručník, který si
rodiče berou každý pátek na vyprání. Pokud dítě ve školce odpoledne spí, je třeba ho
vybavit pyžamem na spaní, malým polštářkem a tenkou dekou, které zůstávají v ložnici
a vrací se domů na vyprání jednou za tři týdny. Pokud dítě stále nosí pleny, rodič dítě
předává chůvě v čisté pleně a vybaveného zásobou plen a vlhčených ubrousků, které
uskladní v jeho označené skříňce.
Veškeré oblečení musí být pohodlné, volného střihu a umožňovat dítěti
samostatně se obsloužit při převlékání a na toaletě, a takové, u kterého nevadí znečištění
barvami, jídlem apod. Personál Kampusu není zodpovědný za poškození oblečení dítětem
při programu nebo nesprávný výběr oblečení. Pokud rodiče chtějí zamezit ztrátám,
doporučuje se oblečení a obuv podepsat.
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Co určitě nenosit: do prostor Montessori Kampusu je přísně zakázáno vnášení věcí,
předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména zvířat,
dráždivých chemických látek, léků, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých
předmětů (nožů, nůžek, zbraní, jehel, špendlíků apod.). Dále děti nesmí mít u sebe, ani
ve skříňce v šatně hračky, bonbóny, žvýkačky, případně jiné sladkosti a cenné předměty.
Za obsah kapes, tašek a batůžku odpovídá rodič nebo odpovědný zástupce.
Článek X – Stravování
Děti se stravují dopolední svačinou, obědem a odpolední svačinou ze smluvní
jídelny Impala nebo stravou donesenou z domova v nádobě řádně označené jménem
dítěte. Donesený oběd se ohřívá v mikrovlnné troubě. Při přijetí dítěte do dětské skupiny
je rodič povinen sdělit chůvám potravinové alergie dítěte. Pitný režim je zajišťován pitnou
vodou, čajem, eventuálně mlékem, které jsou dětem volně přístupné po celý den.
Článek XI – Úhrada služeb a stravování
Způsob úhrady nákladů spojených s péčí o dítě a stravováním je ošetřen
ve smlouvě o péči o dítě.
Článek X – Návštěvy dospělých ve třídě
Děti se za přítomnosti „cizích“ lidí hůře soustředí, a proto se jejich návštěvy
omezují na minimum. Několikrát do roka jsou pořádány dny pro celou rodinu, aby se
i rodinní příslušníci mohli účastnit dění ve třídě a užít si výjimečný program s dětmi.
Pokud se dospělí chtějí přesto do třídy podívat i v běžný školní den, mohou tak učinit
po domluvě s hlavní chůvou.
Pokud dospělí vstoupí do třídy, usadí se na místo, které jim určí chůva a řídí se
následujícími pravidly:
Nevměšujte se do práce dětí a nekomentujte ji. Sedněte si na vyhrazené místo
a nepřecházejte po třídě. Snažte se nepřitahovat na sebe pozornost. Vypněte mobil,
pozorujte a nic nedělejte. Dítě pracuje, protože pracovat chce, nepotřebuje Vaši chválu ani
opravování. Nepomáhejte, pokud Vás o to nikdo nežádá.
Ve třídě se chováme tiše a chodíme pomalu. Pokud chcete dítěti něco říct,
nehulákejte na něj přes celou místnost, ale pomalu za ním dojděte a řeknete mu, co
potřebujete. To samé vyžadujte i od svého dítěte: „Když mi něco chceš říct, přijď za mnou.“
Když dítě ve třídě běhá a křičí, uslyšíte nás říkat: „Křičíme a běháme venku!“ Pokud běhá a
křičí dál, potřebuje práci. Nechte to na nás.
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Respektujeme práci a pracovní prostor toho druhého. Bez dovolení nesahejte do
práce ani svému dítěti. I kdybyste chtěli jen pomoct. To, že za dítě budete dělat věci, které by
přes malé potíže zvládlo samo, mu ve vývoji nepomůže.
Věci uklízíme na správné místo. Řád a pořádek dává dětem pocit jistoty a bezpečí.
Když se jejich mozek nemusí zabývat hledáním, kde co je, má větší prostor a klid na učení.
K lidem se chováme tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. S pomůckami
zacházíme tak, jak chceme, aby ostatní zacházeli s naším cenným majetkem. Činnost
dítěte okamžitě zastavujeme, když je nebezpečná, pokud dítě poškozuje samo sebe, ostatní
lidi, zvířata nebo věci, nebo pokud hrubě porušuje pravidla slušného chování. Mluvíme spolu
s respektem. U stolu se chováme slušně. Dveře zavíráme potichu. Oblečením a batůžkem
neházíme.
Montessori pedagogika se zakládá na pozorování dětí, a proto i my se co nejméně
vměšujeme do práce dětí. Dětem ukážeme, jak se s pomůckou pracuje, ale potom je
necháme, aby získaly vlastní zkušenost. Někdy děti činnost opakují mnohokrát, a to
s velkým soustředěním, než se jim podaří ji vykonat zcela správně. Byla by škoda
přerušovat tuto chvíli tím, že je budeme opravovat nebo jim pomáhat, když to
nepotřebují! Zdravé sebevědomí jim roste právě tehdy, když obtížnost překonají, snižuje
se, když jim opakovaně nedáme dost času, aby to zkusily zvládnout samy.
Článek XII – Postup při nezvladatelném chování dítěte
V dětské skupině se děti kromě mnoha jiného učí slušnému chování a přijatelnému
vyjadřování emocí. Počítá se s tím, že děti před začátkem aktivního používání slovní
zásoby mohou být frustrované, protože nemohou jasně sdělit svoji potřebu nebo přání.
Dětem násilí na sobě ani ostatních dětech není tolerováno, ale učí se a dostávají čas
a možnost vyjádřit své potřeby a přání přijatelným způsobem. U některých dětí se však
může objevit chování, které není dlouhodobě akceptovatelné a eliminovatelné chůvami
v dětské skupině. Následující postup má za cíl ochránit fyzické a psychické bezpečí dětí
a příjemnou vzdělávací atmosféru v dětské skupině.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit pro daný den dítě z dětské skupiny,
pokud je nezvladatelné: opakovaně ohrožuje jiné děti nebo jim, či sobě, hrubými slovy
či fyzicky ubližuje, hrubě a opakovaně narušuje denní program, záměrně a opakovaně ničí
didaktické materiály a vybavení Montessori Kampusu apod., a to bez náhrady.
Na schůzce s rodiči dítěte jsou navrženy pedagogické postupy pro zvládání dítěte
a vyžaduje se dohoda o společném postupu k úspěšné adaptaci dítěte v dětské skupině.
Další schůzka následuje dle vývoje situace.
Pokud je dítě opakovaně nezvladatelné, je rodičům silně doporučena návštěva
odborníka na dětské chování, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálněpsychologického centra. V případě, že nebude zaznamenána snaha ze strany rodičů
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pomoci dítěti se zvládnutím svých reakcí a pokrok v chování dítěte, může se toto stát
důvodem pro ukončení smlouvy péče o dítě.
Článek XIII – Závěrečná ustanovení
Rodiče jsou seznámeni a souhlasí s tím, že zařízení Montessori Kampusu může
sloužit jako místo výkonu pedagogických pozorování a praxe studentů pedagogické
fakulty JČU, mezinárodních výcvikových institutů AMI a AMS a diplomovaného kurzu
Montessori společnosti, o.s. Studenti jsou řádně poučeni a proškoleni v zásadách přístupu
k dětem předškolního věku a vždy pracují pod dohledem stálého pedagoga školky.
Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně
závazných právních předpisů. Provozovatel je oprávněn tento provotní řád jednostranně
doplňovat nebo upravovat.

Provozní řád sepsala ředitelka DS Montessori Kampus Mgr. Kristýna Turková.
Provozní řád vstupuje v platnost 1.1.2020.

V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2019 schválil předseda spolku Petr Turek
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