
 

 

Důležité informace k pobytu dětí v klubu Brouček, školní rok 2020/2021 
 

• Brouček probíhá každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00 h. První Brouček ve školním roce 
2020/2021 proběhne pravděpodobně ve středu 2. 9. září 2020. 
 

• Děti musí mít s sebou svačinu, pití a náhradní oblečení (spodní prádlo, ideálně 2 ks, + tepláky, 
legíny, kraťasy – podle Vašeho uvážení).  Doporučujeme dát svačinu do svačinového boxu, 
který podepište, stejně tak jako láhev na pití. Děti by měly mít i bačkůrky, ideálně s neklouzavou 
světlou podrážkou (ne pantofle či boty typu „crocs“). Vše doporučujeme nabalit do malého 
batůžku, který prosím také podepište či označte (např. cedulkou se jménem na zip).  
 

• Buďte připraveni, že první delší odloučení od Vás bude pro dítě problematické. Zachovejte klid, 
s dítětem se rozlučte a odejděte. Nebráníme se, abyste s dítětem chvíli v herně pobyli, ale 
zkušenosti ukazují, že dítě stejně celou dobu vnímá, že se chystáte odejít a celý rituál rozloučení 
se tím spíše pro obě strany prodlužuje. Běžná a dobře fungující praxe je domluva, že v případě 
opravdu náročné situace v průběhu Broučka zavoláme a domluvíme se s Vámi, jak budeme 
postupovat dál.  
 

• Dítě přiveďte v době od 8:00 do 9:00 h. V této době probíhá volná hra dětí, proto je možné přijít 
kdykoli v tomto čase. Po deváté hodině svačíme – všechny děti by už měly být přítomny. 

 

• Vyzvedávání dětí je možné od 11:30 do 12:00 h. V případě potřeby a po předchozí domluvě lze 
dítě vyzvednout i dříve. Dřívější vyzvednutí dítěte či pozdější příchod nesnižuje cenu vstupu. 
Prosíme, v době vyzvedávání dětí nevyužívejte prostory Srdíčka jako hernu pro Vaše mladší děti. 
Děkujeme za pochopení.  

 

• Pokud je dítě nemocné či do Broučka z jiných důvodů nepřijde, prosíme o omluvení telefonátem 
či zasláním sms na tel. č. 734 346 479 nebo 566 690 135. Stejně tak nás informujte, pokud dítě 
v průběhu školního roku bude přijato do MŠ či z jiného důvodu do Broučka chodit přestane.  

 

• O Vaše děti pečují zkušení pedagogové a zdravotníci. Každému dítěti se snažíme individuálně 
věnovat, důraz klademe na vzájemnou komunikaci, rozvoj slovní zásoby dětí, nácvik 
sebeobsluhy. Součástí každého dopoledne je pohybová výchova, zpívání s jednoduchými 
hudebními nástroji, povídání k rozvoji myšlení a řeči dětí, rukodělné tvoření a další aktivity podle 
věku dětí ve skupině. Podporujeme také volnou hru dětí – je u nás dostatek kvalitních hraček, 
které mohou významně pomoci k rozvoji dítěte. Zvažte, prosím,  přinášení vlastních hraček do 
Broučka, hrozí ztráta nebo i rozbití. 
Praktická poznámka k oslovování pracovníků Broučka dětmi – osvědčilo se nám oslovení „teto“ 
+ jméno pracovnice. Toto oslovení je mladšími dětmi lépe přijímáno než „paní učitelko.“ ☺  

 

• Cena Broučka: 200 Kč/1 vstup (permanentka na 5 vstupů 800 Kč), sourozenci budou platit za 
permanentku 1x plnou cenu (800 Kč) a 1x ½ cenu (400 Kč) 



 

 

 

 Podmínky přijetí dítěte do Klubu Brouček 
 

• Současně je možno hlídat maximálně 15 dětí (ve věku 2,5-5 let), pokud nevyžadují zvýšenou 
individuální péči a neustálou pozornost dospělého. Přijetí dítěte posoudí pracovníci RC Srdíčko. 

• Dítě musí být bez plen.  

• Nepřijímáme nemocné či silně nachlazené děti – kašel, zelená rýma, zánět spojivek, žaludeční 
problémy, průjem. Pracovnice RC Srdíčko si vyhrazují právo odmítnout takto nemocné 
(nachlazené) dítě. 

• Zákonný zástupce dítěte prohlašuje, že je oprávněn předat dítě ke hlídání. 

• Zákonný zástupce dítěte se zavazuje vyzvednout nebo zajistit vyzvednutí dítěte v uvedenou 
hodinu. V případě nedodržení uvedené doby se zavazuje uhradit všechny náklady s tím spojené. 

• Při vyzvedávání bude dítě předáno pouze osobě, která dítě přivedla, případně osobě, která bude 
uvedena při přijetí dítěte, tato osoba musí být uvedena přímo v přihlášce, popř. ji lze dohlásit 
pracovníkům centra při ranním předání dítěte.  

• RC Srdíčko není hlídací agenturou, účelem Klubu Brouček je vypomoci rodičům při péči o děti od 
2,5 let.  

 
 
Zákonný zástupce dítěte je povinen vyplnit přihlášku, seznámit se s provozními podmínkami této 
služby a svým podpisem potvrdit souhlas s jejich zněním, souhlas s fotografováním z aktivit dětí 
v Broučku. Fotografie pořízené v Rodinném centru jsou použity výhradně pro potřeby RC (informace 
o aktivitách, programy a propagace, včetně FB profilu). 

 
                                                                                     Podpis: ---------------------------------------------- 
 

Veškeré dotazy a připomínky k organizaci nebo později k praktickému fungování klubu Brouček 
směřujte na mail srdicko@kolping.cz. Vše lze také řešit osobní domluvou kdykoli v provozních hodinách 
RC Srdíčko či přímo v Broučkovi. 
 
Ve Žďáru nad Sázavou, 25. 3. 2020 

Jana Kamarádová, DiS. 
vedoucí centra  
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