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1. Identifikační údaje o provozovateli 

Janíček o.p.s. 

Vřesce 3, 391 43 Ratibořské Hory 

IČO: 019 28 139 

Bankovní účet: 2300830742/2010 

Ředitelka Janíček o.p.s.: Valérie Procházková 

E-mail: valerie.prochazkova@janicekops.cz 

Vedoucí pedagog dětského klubu: Bc. Adéla Slachová 

E-mail: adelaslachova@seznam.cz 

 

2. Obecná charakteristika dětského klubu 

Adresa provozovny: Klokotská 116, 390 01 Tábor  

Provozní doba: 7,30 – 16,30 hod, pondělí -  pátek 

Počet tříd: 1 věkově smíšená třída 

Maximální počet dětí: 22  

 

3. Podmínky přijetí 

3.1. Přijímání dětí do dětského klubu 

3.1.1. Dětský klub přijímá děti, které dosáhly k 1.9. příslušného roku věku 3 let a děti do věku 6 

let nebo děti s odkladem školní docházky. 

 

3.1.2. Prvním krokem pro přijetí dítěte do Dětského klubu Janíček je oslovení vedoucího 

pedagoga elektronickou poštou nebo telefonicky na níže uvedené adrese a vyplnění Žádosti o 
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přijetí dítěte do dětského klubu. Pedagog potvrdí přijetí přihlášky a zašle rodičům Smlouvu s 

rodiči, Klubový řád, Vzdělávací program. Vedoucí pedagog domluví společné setkání mezi 

rodiči a zástupci klubu. 

 

3.2 Adaptační fáze  

3.2.1 V průběhu adaptace dítěte může být přítomen jeden z rodičů po dobu 50 % měsíční 

docházky. Pro rodiče zvykajících si dětí na nový kolektiv bude připraven seznam činností, 

kterými mohou dětský klub podpořit. Dítě se mnohem lépe adaptuje, když je rodič sice ve 

stejném prostoru, ale zabývá se jinou prací. V průběhu adaptační fáze se rodič a pedagog 

dohodnou, kdo nese zodpovědnost za dítě podle psychosociální situace dítěte.  

 

3.2.2 Po zapsání dítěte do dětského klubu Janíček běží šedesátidenní zkušební lhůta s 

oboustrannou možností ukončení vzájemné dohody.  

 

3.3 Vybavení do klubu  

Dítě by sebou do klubu mělo mít: 

- bačkory 

- hrneček 

- povlečení na polštář a peřinu 

- prostěradlo froté přetahovací (délka 120 cm) 

- pižamo 

- vlastní malý ručník se jménem  

- mazlíčka na spaní (prosíme, ne tvrdé a plastové hračky) 

- náhradní oblečení (tričko, tepláky, ponožky, spodní prádlo) 

- oblečení na ven (nepromokavé oblečení, holinky, tenisky, pokrývku hlavy), dále viz. 

doporučení na ven.  

Prosíme o podepsání všech věcí dítěte. Velmi to usnadní práci pedagogů. 

 

4. Podmínky vzdělávání 

4.1. Věcné podmínky 

Prostředí 

Prostředí vytváříme takové, aby se v něm děti cítily jako doma. Nábytek je výhradně dřevěný. 

Interiér doplňují materiály jako bavlna, hedvábí, vlna a len. 
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Hračky 

Pro svůj přirozený vývoj potřebují děti hračky, které podněcují jejich myšlení, fantazii a které 

jim dovolí projevit se tvůrčím způsobem. Proto jsou hračky jednoduché, často jsou vyrobeny 

ručně z přírodních materiálů. Nedílnou součástí jsou i přírodniny. 

 

Děti si do klubu nenosí své hračky ani jiné předměty, na které by pedagog musel dohlížet. 

Mohou mít pouze jednu stálou hračku z domova, která jim dělá společnost při odpoledním 

odpočinku. 

 

Pobyt v přírodě 

Děti si nejlépe vyhrají ve volné přírodě. Důležitý je kontakt se všemi živly - zemí, ohněm, 

vzduchem i vodou. Element země je pro děti dnešního života ve městech velmi důležitý, dává jim 

pocit uzemnění a též možnost tvořivého vyžití.  

 

Intenzivní volná hra má pro děti mnohem vyšší cenu než čisté oblečení. Velkou výhodou je 

vybavení dětí nepromokavým oblečením. Děti si potom mohou hrát bezstarostně i s vodou či 

blátem. 

 4.2. Životospráva 

Strava 
 
Obědy jsou do dětského klubu dodávány ze zdravé jídelny Natural nebo jiné zdravé jídelny. Jídla 

jsou připravována podle zásad zdravé výživy a jsou vegetariánská. Svačiny si děti nosí 

z domova v podepsaných krabičkách. Pokud je jídlo mimo krabičku, je také třeba ho podepsat 

(např.: jogurt, banán, jablko). 

 

Stravné za obědy (polévka a hlavní chod) se platí 50 Kč za den. Rodiče jsou povinni platit 

měsíční zálohu na stravné ve výši: 

Pět dní v týdnu ……….. 900,- Kč 

Tři dny v týdnu ……….. 550,- Kč 

Dva dny v týdnu ……….. 350,- Kč 

 

Záloha na stravné bude vyúčtována 2x za rok a to k 30.1. a 30.9., případný přeplatek bude 

vrácen rodičům na účet či v hotovosti. 

 

Pitný režim 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici čaj, nebo vodu ve džbánech. Děti používají vlastní 
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hrníčky přinesené z domova, při pobytu v přírodě jsou k dispozici kelímky z ekologického 

plastu. Dětem nápoje nesladíme bílým cukrem. 

 

4.3. Psychosociální podmínky 

V dětském klubu se snažíme, aby se děti cítily jako doma. Děti oslovují paní učitelku "teto" a 

jejím jménem. Různými hrami a dramatickou činností v dětech rozvíjíme prosociální chování. 

K určitým opakujícím se činnostem se vždy váže nějaká píseň či průpověď, což dětem 

usnadňuje orientaci v programu a děti nemusí být okřikovány při každé změně činnosti. 

Naopak vše probíhá uvolněně, plynule a přirozeně.  

 

V dětském klubu tvoříme z přírodních materiálů, jako je ovčí vlna, dřevo, papír, textil atd. Též 

při výtvarných technikách používáme barvy přírodní. Malujeme akvarelem, modelujeme z 

včelího vosku nebo uvařených modelín. Tyto přírodní materiály plní svou důležitou funkci při 

zprostředkování přímé smyslové zkušenosti.  

 

Pocit jistoty a bezpečí dětem umožňujeme především díky stále se opakujícím činnostem 

v rámci jednoho dne, týdenních aktivit i opakujícímu rytmu roku s jeho slavnostmi. 

Upřednostňujeme tvořivý přístup k dětem - respektujeme každé dítě jako osobnost 

s individuálním vývojem. Pedagogicky čerpáme především z waldorfské pedagogiky Rudolfa 

Steinera. 

 

4.4. Personální zajištění 

Do týmu pedagogických zaměstnanců jsou přednostně přijímáni lidé s potřebnou odbornou 

kvalifikací, což jsou absolventky střední pedagogické školy nebo bakalářského studia učitelství 

MŠ na vysoké škole. Vzhledem ke specifickému zaměření dětského klubu je u všech pedagogů 

žádoucí další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasi waldorfského pedagogiky. 

 

4.5. Spoluúčast rodičů 

V dětském klubu převládá domácí a rodinná atmosféra. Rodiče organizují některé ze slavností 

sami, někdy se starají o výzdobu chodeb, mohou přinášet nové nápady na tvorbu. 

 

V dětském klubu funguje knihovna, kde si rodiče budou moci půjčovat pedagogicko- 

psychologickou literaturu, knihy o tradičních svátcích, výtvarných technikách, divadle či 

ekologii. V klubu lze na vyžádání zakoupit knihy s waldorfskou tématikou. 

 

V dětském klubu slavíme narozeniny dětí. Prosíme rodiče o vlastní aktivitu v rámci oslavy 
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(přípravy něčeho zdravého na zub, přinesení alba s fotkami a sepsání narozeninového příběhu 

o dítěti od narození po současnost). S učitelkami je třeba předem domluvit termín oslavy. 

 

5. Organizace vzdělávání 

5.1. Organizace dne 

V dětském klubu se střídají fáze volných činností s fázemi, v nichž děti pod vedením učitelky 

dosáhnou koncentrace či zklidnění.  

 

Děti se scházejí od 7.30 do 8.15 hodin. V průběhu ranních her si děti samy spontánně hrají. 

Poté následuje v 8.30 řízená umělecká činnost. Děti, které přijdou do klubu na poslední chvíli, 

jsou ochuzeni o ranní volnou hru a obtížněji se ladí na kolektiv.  V 9 hodin je svačina a poté 

ranní kroužek, který zahrnuje rituál vítání dne. Je zde prostor ke společnému povídání, 

sdělování prožitků, řešení nějakých potíží atd. Ranní kruh má i svoji rytmickou část. 

 

Po těchto řízených činnostech následuje svačina a pak vyrážíme ven na zahradu klubu nebo na 

hřiště. Po návratu z pobytu venku následuje ztišení dětí v kroužku u pohádky, která je pečlivě a 

vhodně zvolená, vztahuje se k určitému právě prožívanému období a provází nás po tři týdny. 

 

Pak následuje společný oběd, po kterém se mladší děti odeberou k odpočinku. Pro tento účel je 

zřízena odpočinková místnost, kde má každé dítě svou matraci. Starší děti zůstávají v herně a 

vypracovávají úlohy pro předškoláky a též se věnují svým ručním pracím pod vedením 

pedagoga. Odpoledne se všichni opět setkávají v kroužku a u svačinky, pak si děti spontánně 

hrají uvnitř nebo na zahradě. Odpolední čas je také velkým prostorem pro individuální práci s 

dětmi.  

 

Při výuce se nevyužívají média, jako je televize, počítač nebo magnetofon. 

 

5.2. Příměstský tábor 

Dětský klub Janíček pořádá o prázdninách příměstské tábory, na které je třeba se přihlásit a 

zaplatit zálohu v termínu pro to určeném, v opačném případě se nemůže dítě tábora účastnit. 

Příměstský tábor není v ceně příspěvku na péči o dítě. 

 

5.3. Podmínky vyzvedávání dětí   

Rodiče každý den na nástěnce vyplní, zda budou vyzvedávat dítě po obědě, nebo po 

odpoledním odpočinku.  
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Vyzvedávat děti je možné pouze v čase pro to určeném, to je po obědě od 12.45 do 13 hodin, 

nebo po odpočinku a svačině, po 15. hodině., vždy však nejpozději do 16.30.. 

 

Dítě bude předáno pouze rodičům/zákonnému zástupci nebo osobě zmocněné rodičem. Rodič 

může k vyzvedávání dítěte zmocnit další osobu, například jiného rodiče z dětského klubu, o 

kterém ví, že bude jejich dítě občas vyzvedávat. Tato osoba musí být napsána v seznamu osob 

pověřených k vyzvedávání. Jiné osobě nebude dítě vydáno. 

 

5.4. Omlouvání a nahlašování dětí  

Prosíme rodiče, aby své děti omlouvali dopředu. Je to důležité jak pro organizaci dne, tak pro 

sociální soudržnost skupiny. Děti i pedagogové své přátele netrpělivě očekávají. 

V případě náhlého onemocnění dítěte Vás prosíme o zaslání elektronické zprávy na adresu 

chlebnicek@janicekops.cz nejpozději do 7.30 hodin. Do té doby lze ještě odhlásit oběd 

dítěte u dodavatele. Pokud bude absence nahlášena později, rodiče musí zaplatit objednaný 

oběd. V případě, že nenahlásíte absenci dítěte a nepovedou Vás k tomu závažné důvody, 

budeme tento den počítat jako by dítě bylo přítomno.  

 

Prosíme, v čase, kdy jsou učitelky s dětmi, jim netelefonujte (pouze v naléhavých případech). 

 

5.5. Organizace školního roku 

V době státních svátků je klub zavřený. V době jarních a podzimních prázdnin bude provoz 

klubu omezen. V době vánočních svátků - od 22.12. 2017 do 1.1.2018. a na Velký pátek bude 

klub zavřený.  

 

6. Platba školného 

6.1 Platba při absenci (platí pro všechny děti bez ohledu na počet dní, který navštěvují 

klub) 

- absence kratší než 50 % z měsíční docházky – 100 % měsíční sazby 

- absence delší než 50 % z měsíční docházky – 75 % měsíční sazby 

- absence 100 % měsíční docházky – 50 % měsíční sazby 

Příklad č.1: Dítě chybí z důvodu nemoci od 18.1 do 4.2. Jedná se o absenci delší než 50 % 

měsíční docházky. Bude poskytnuta sleva ve výši 25 % a rodiče budou hradit 75 % měsíční 

sazby v následujícím měsíci, tj. za měsíc březen. 

mailto:chlebnicek@janicekops.cz
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Příklad č. 2: Dítě chybí z důvodu nemoci od 15.1. do 16.2. Jedná se o absenci 100 % měsíční 

docházky. Bude poskytnuta sleva ve výši 50 % a rodiče budou hradit 50 % měsíční sazby 

v následujícím měsíci, tj. za měsíc březen. 

 

6.2 Předčasný odchod 

Předčasný odchod, tj. ukončení docházky dítěte před ukončením školního roku na základě 

žádosti rodičů je nutno hlásit 60 dní dopředu před započatým dalším měsícem docházky. 

Žádáme proto rodiče, aby nás informovali o změně docházky s dostatečným předstihem. Je to z 

důvodu, že potřebujeme dostatečný prostor, abychom na změnu byli schopni reagovat a 

organizačně a finančně zajišťovat plynulé fungování dětského klubu k všestranné spokojenosti. 

Po dobu 60 dní od nahlášení odchodu se platí původní plná sazba. 

Postup je dále upraven v čl. II, 10 a čl. VI Smlouvy s rodiči. 

 

6.3 Snížení počtu dní v týdnu 

Snížení počtu dní v týdnu je také nutno hlásit 60 dní dopředu před započatým dalším měsícem 

docházky. Po tuto dobu se platí původní plná sazba. 

Postup je dále upraven v čl. II, 11 a čl. VII, 4 Smlouvy s rodiči. 

 

6.4 Ceník na rok 2017–2018 

Ceny jsou shodné pro celodenní i dopolední docházku. Cena nezahrnuje stravné. 

 

Pět dní v týdnu ……….. 5 250,- Kč 

Tři dny v týdnu ……….. 3 150,- Kč 

Dva dny v týdnu ……….. 2 300,- Kč 

 

Cena pro jednorázovou jednodenní návštěvu klubu je 350,- Kč a je umožněna jen v případě 

volné kapacity a po předchozí konzultaci s vedoucím pedagogem. 
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7. Kontakty  

Ředitelka o.p.s.: Valérie Procházková  

Tel: 737 862 984 

E-mail: valerie. prochazkova@janicekops.cz 

 

Kontaktujte v případech:  

- Smlouvy, platby školného, administrativa, pokladna 

- Personální otázky 

- PR organizace, fundrasing 

- Organizační otázky, stížnosti, pochvaly apod.,  

- Organizace přednášek a seminářů 

- Objednávání do poradny a na návazné terapeutické služby 

- Prodej knih 

- Organizace jarmarků 

- Vedení a koordinace projektů 

 

Vedoucí pedagog dětského klubu: Bc. Adéla Slachová 

Tel: 778 058 001 

E-mail: adelaslachova@saznam.cz 

Kontaktujte v případech:  

- Organizace dětského klubu, PR organizace, FB 

- Přijímání nových dětí do klubu 

- Zodpovídá pedagogické a psychosociální otázky týkající se dětí přihlášených do klubu 

- Komunikace s rodiči klubu 

- Objednávání na konzultace mezi rodiči a pedagogy klubu 

- Organizace slavností  

- Vedení přípravy pedagogického programu klubu 

- Objednávání obědů 

 

Pedagog dětského klubu: Petra Matějíčková 

Tel: 605 271 563 

E-mail: chlebnicek@janicekops.cz 

Kontaktujte v případech:  

- Zodpovídá pedagogické a psychosociální otázky týkající se dětí přihlášených do klubu 

mailto:valerie.%20prochazkova@janicekops.cz
mailto:adelaslachova@saznam.cz
mailto:chlebnicek@janicekops.cz
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- Informace o pedagogickém programu klubu 

- Organizace a příprava jednotlivých akcí klubu 

 

Pedagog dětského klubu: Daniela Máchová 

Tel: 604 165 327 

E-mail: chlebnicek@janicekops.cz 

Kontaktujte v případech:  

- Zodpovídá pedagogické a psychosociální otázky týkající se dětí přihlášených do klubu 

- Informace o pedagogickém programu klubu 

- Organizace a příprava jednotlivých akcí klubu 

 

Účetní společnosti: Zuzana Mottlová 

Tel: 728 104 185 

E-mail: zuzana.mottlova@janicekops.cz 

 

Odhlašování a přihlašování dětí a obědů: 

chlebnicek@janicekops.cz  

 

mailto:chlebnicek@janicekops.cz
mailto:zuzana.mottlova@janicekops.cz

