
Provozní řád Školičky Robinsoni Veleň 
 
Identifikační údaje: 
Školička Robinsoni Veleň 
místo poskytování služby: V Podhájí 446, 250 63 Veleň 
maximální kapacita: 11 dětí 
 
Poskytovatel služby:  
Cirkus – centrum pro rodinu, z.ú.  
IČO: 26659336 
www.centrumcirkus.cz 
telefon: +420 737315513 
e-mail: velenrobinsoni@centrumcirkus.cz 
 
Prostory  
Aktivity Školičky Robinsoni Veleň probíhají v přízemí objektu na adrese V Podhájí 446 Veleň a také na přilehlé zahradě. 
Vycházky budou probíhat do nejbližšího okolí Školičky. K dispozici Školičce Robinsoni je denní herna, kuchyňka, předsíň se 
šatnou  a dvě sociální zařízení. 
 
Rámcový program dne: 
8.00 příchody dětí a volná hra v centrech aktivit 
9.00 cvičení, ranní kruh a téma dne 
9.30 svačina  
10.00 centra aktivit a výtvarka 
10.45 pobyt venku (dle počasí) 
12.00 oběd 
12.15 hygiena a odpočinek, pohádka 
12.15 – 12.45 odchod a příchod dětí 
14.30 svačina 
15.00 pobyt venku, centra aktivit 
15.00 – 16.00  odchod dětí 
 
Příchody a odchody dětí 
Děti mohou přicházet do Školičky na dopolední a celodenní program v čase 8 – 8.30 hod, na odpolední program v 12.15 -12.45 
hod. Vyzvedávání dětí PoO je možné v 12.15 – 12.45 hod. Vyzvedávání dětí PoSpa je možné mezi 15 a 16 hod. Jiné časy 
přicházení a odcházení dětí jsou možné po předchozí domluvě s pečujícími osobami. Dítě vyzvedává ze Školičky rodič nebo 
osoba, kterou rodič uvedl do Evidenčního listu dítěte. Do Školičky mohou přijít jen děti zdravé a nejevící žádné známky akutního 
onemocnění. 
 
Stravování 
Při celodenní nebo dopolední docházce děti dostanou dovážený oběd. Svačiny si nosí děti vlastní, je možné uložit svačiny do 
lednice. Lahvičku s pitím má každé dítě vlastní, dle potřeby bude během dne doplněna vodou. Všechny pečující osoby mají 
zdravotní průkaz a mohou nakládat s jídlem pro děti. Děti učíme základům společného stolování, ale zcela respektujeme jejich 
potřeby. Do jídla děti nikdy nenutíme. Před a po každém jídle dodržujeme zásady hygieny. 
 
Odpočinek 
Děti po obědě odpočívají na matracích, nikoho do spaní nenutíme. V případě, že děti nechtějí odpočívat, mohou se věnovat 
klidovým individuálním aktivitám. Matrace a lůžkoviny řádně větráme a každé dítě má k dispozici vlastní lůžkoviny. Výměna 
lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned. 
 
 



Osobní věci dětí 
Děti mají své věci uložené v boxu označeném svou značkou, mezi ně především patří: čisté náhradní prádlo na převlečení a 
všechno oblečení na ven. Boty a přezůvky ukládáme do botníku. Všechny své věci musí mít děti podepsané, včetně boxů na 
svačinu a lahvičky s pitím.  
 
Pečující osoby 
O děti ve Školičce Robinsoni pečují lektorky, které májí odpovídající vzdělání a zkušenosti pro poskytování péče o děti a dál se 
průběžně vzdělávají. Ve Školičce Robinsoni mohou přechodně působit osoby, které si prohlubují v rámci praxe své vzdělání a 
účastní se tak zaškolování personálu, a to za účelem získání vzdělání/zkoušky v oboru zaměřeném na péči o dítě. Do 8 
přítomných dětí může o děti pečovat pouze jedna lektorka, při počtu vyšším než 8 dětí pečují o děti dvě lektorky současně. 
 
Program Začít spolu ve Školičce 
Ve Školičce Robinsoni se již od roku 2010 snažíme o individuální respektující přístup ke každému dítěti a nyní se budeme 
postupně zapojovat do programu Začít spolu (v mezinárodním označení STEP BY STEP). Program Začít spolu intenzivně rozvíjí tři 
klíčové životní dovednosti: komunikaci, spolupráci a řešení problémů. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o 
učení, uměly se samy a efektivně učit, aby je učení bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. 
Mezi základní principy Začít spolu patří: 

• respektování osobnosti dítěte 
• partnerství rodiny a školy 
• důraz na podnětné prostředí (kooperace, centra aktivit, projekty, integrovaná tematická výuka) 
• práce se sebehodnocením  
• posilování aktivního a samostatného učení a samostatného rozhodování a přijímání odpovědnosti 

 
 
Pobyt venku 
Děti chodí ven dle aktuálního počasí, obvykle před obědem a odpoledne po svačině. 
 
Úklid prostor 
Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě, je prováděn pravidelný běžný úklid minimálně každý druhý den. 
Minimálně jednou týdně se dezinfikují a otírají všechny povrchy, ručníky se vyměňují minimálně dvakrát týdně. 
 
 
Tento provozní řád je účinný od 6. června 2022.  
 


