
Sovička – dětská skupina 

 

Informace a pokyny 

 2022/2023 

 

Harmonogram roku 

 

I. pololetí                1. 9. - 31. 12 

 

Státní svátek (středa)  28. 9. 

Státní svátek (pátek)   28. 10. 

Státní svátek (čtvrtek)  17.11. 

Zimní prázdniny   23. 12. - 1. 1. 

 

II. pololetí   2. 1. – 1. 7.  

Státní svátek (pátek)  7. 4. 2023 

Státní svátek (pondělí)  10. 4. 2023 

Státní svátek (pondělí)         1. 5. 2023 

Státní svátek (pondělí)         8. 5. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny k platbě 

 

- č.ú. - 2000627451/2010 v. s. 2216, do poznámky uveďte jméno dítěte  

 

- školičku je nutné zaplatit na celé čtvrtletí  

- v případě, že je částka vyšší jak 10.000 Kč je možné požádat o platbu na dvě až tři 

splátky  

 

Podmínky omluv a náhrad, storno 

Při docházce 3-5 x týdně je cena nižší a s náhradami nepočítáme! 

 

Na náhrady není automaticky nárok, mohou být využity pouze v případě volné kapacity! 

 

Při docházce 1-2 x týdně: 

1. Náhradu je možné uplatnit pouze v daném pololetí 

2. Omluvu na daný den je možné provést nejpozději do 8.00 hodin daného dne jinak den 

propadá bez možnosti náhrady! 

3. Náhradu je potřeba domlouvat individuálně s lektorkou 

Žádáme o včasné hlášení absence, aby bylo možno nabízet náhrady.  

Náhrady si vybírejte co nejdříve, jinak se může stát, že v lednu a červnu bude kapacita 

naplněna a nebude možné náhrady vybírat.  

 

 

Kontaktní osoba na řešení omluv a náhrad: Mgr. Martina Soukupová  775 220 507  

 

    

Případně Mgr. Aneta Žďárská – vedoucí RCY  774 409 660 

 

 

 

 



 

Příchod a odchod dětí 

Harmonogram dne 

8.00 – 8.30 Příchod dětí 

8.30 – 9.30 Společné uvítání a cvičení 

9.30 – 10.00 Svačinka 

10.00 – 11.30 Tvořivé aktivity, realizace tématu dne, pobyt venku 

11.30 – 12.30 Oběd 

12:45 - 13:30  Odpočinek (prosíme rodiče v tomto čase dítě nevyzvedávat) 

13:30 – 15:00! Odpolední aktivity, 14:30-15:00 odchod dětí 

 

- program začíná v 9:00 hod, proto tento čas prosíme dodržujte. Pokud přijdete později 

např. kvůli návštěvě lékaře, informujte o tom pečující osobu (stačí poslat sms) 

- děti vracíme jen lidem uvedeným ve smlouvě, v případě změny či výjimečné situace 

kontaktujte pečující osobu 

- pokud dítě nevyzvedne nikdo do 14:55, platíte sankci 500 Kč za každých 

započatých 30 minut pečující osobě při předání dítěte! 

 

Dítě přijímáme zdravé! Pečující osoba má právo poslat dítě ráno domů! V případě, že se 

nemoc projeví během dne, okamžitě voláme rodičům a ti jsou povinni si dítě co nejdříve 

vyzvednout. Upozorňujeme na možnost odmítnutí dítěte v případě nezvladatelného 

agresivního chování (ohrožování ostatních dětí apod.) 

 

Adaptační čas 

Počítejte s tím, že první hodiny, dny možná i měsíc můžete dítě doprovázet. 

Každé dítě je jiné a nedá se to vždy předem odhadnout. O pomoc při zvykání se s důvěrou 

obracejte na pečující osoby, které vám rády poradí, jak nastavit loučící rituál, jak s dítětem 

komunikovat, aby vše proběhlo co nejpohodlněji pro všechny zúčastněné.  

Často se stane, že prvních 14 dní probíhá v klidu a později se objeví problém. Dítě zjistí, 

že je tu „natrvalo“, už to není dobrodružství ale povinnost. Počítejte s tím, je to normální. 

Osvědčuje se nám, pokud dítě přivádí otec.  

Plné školné se samozřejmě platí i v této době! 

 

Co s sebou 

- všechny věci včetně krabiček na jídlo a pití podepište! 

- Snažte se dětem nedávat sladkosti! Je těžké dětem vysvětlovat, že někdo cukr nesmí 

apod. Je možné se předem domluvit např. během narozenin o donášce dortu. 

- ovoce a jídlo připravte v takové formě, v jaké ho dítě konzumuje. Pečující osoby 

nemají čas loupat jablíčka apod., zbytečně se pak ukrajuje čas pro jiné aktivity. 

- Náhradní oblečení – často se dětem stane nehoda – polijí se, ušpiní se, počůrají… 

(dostatek spodního prádla, ponožek, tričko, tepláky) 

- Oblečení na hřiště a do zimy – hřiště navštěvujeme celý rok! A není možné, aby ve 

špinavém oblečení ze hřiště pak dítě bylo v herně (ideálně i holínky, pláštěnku, 

pokrývku hlavy). 

- Bačkůrky – pokud možno ne pantofle, také podepsané 

- Hračka je na vašem zvážení – oblíbený plyšák či autíčko často dětem pomůže během 

adaptace. Jiné hračky můžou vzbudit velkou pozornost u ostatních dětí, které si je 

chtějí půjčit. Hračka se může zničit či poškodit nebo někomu ublížit. Nedovolte dítěti 

nosit do školičky zbraně (pistolky, meče ...). 

- křupky – někdy dětem dáváme křupky (v případě, že jim jejich svačinka nestačila) – 

bez cukru a bez soli, budeme rádi, pokud nám pytlík donesete. 



Každé dítě má své místo v šatničce a skříňku na náhradní oblečení v šatně. Oblečení, 

které má dítě nosit na ven, prosím připravte dítěti na věšáček!  
Za věci uložené mimo skříňky neručíme! 

 

 

Sledujte nástěnky! 

Na nástěnkách najdete veškeré info včetně chystaných akcí. 

http://www.rodinne-centrum-ymca.cz   

rcymca@praha.ymca.cz 

tel. 774 409 660 

 

YMCA Praha je nevládní nezisková organizace. 

Posláním YMCA Praha je posilovat mezilidské vztahy, toleranci, odpovědnost, zdravé 

sebevědomí a možnost uplatnění. Praktické naplňování křesťanských principů vidíme jako 

jeden ze způsobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta  

a přispívat k plnohodnotnému životu. 

 

Proto velmi uvítáme jakoukoliv nabídku vaší pomoci materiální i finanční a vaši ochotu 

se zapojit do celkového chodu centra. 

 

Děkujeme, že jste dočetli až do konce . 

 

Na vaše děti se těší Mgr. Martina Soukupová,   

Mgr. Gabriela Mančalová, Tereza Krupičková, Bc. Eliška Pecková  

Mgr. Aneta Žďárská (vedoucí RC).  

http://www.rodinne-centrum-ymca.cz/
mailto:ymca.hastalska@gmail.com

