Rodinné centrum Litomyšl (Miniškolka)
Dukelská 534, 570 01 Litomyšl
budova Ortoptiky

Miniškolka v Litomyšli
pro dětičky od jednoho roku

Představujeme vám nové zařízení

„MINIŠKOLKA“, ve kterém

nabízíme péči o děti v době, kdy nemohou být s rodiči. Jsme tu zejména pro
rodiče dětí ve věku od 1 do 3 let.
Naším hlavním cílem je snaha vytvořit klidnou domácí atmosféru, kam se
budou děti vždy rády vracet. Poskytujeme dětem individuální přístup
v jednotlivých činnostech.

Rodič je prvním a hlavním učitelem
svého dítěte a proto Vám budeme vždy
rádi naslouchat.
Miniškolka se nachází v prvním patře budovy, jejíž součástí je Ortoptika
nad autobusovým nádražím v Litomyšli. Ke školičce náleží zahrada určená
k venkovním aktivitám. Celý prostor byl plně zrekonstruován k požadavkům
všech hygienických a bezpečnostních norem. V prostoru miniškolky se nachází
herna plná hraček včetně zázemí pro výtvarné a jiné kreativní aktivity. Součástí
prostoru je rovněž oddělená ložnice, ve které děti mohou odpočívat, aniž by je
přitom ostatní rušily svojí činností. Dále jídelna s kuchyňkou, která dětem
poslouží ke zdravému a příjemnému stravování.
O Vaše děti budou pečovat tety s profesní kvalifikací
zdravotní sestra. Obě dvě jsou maminkami malých dětí,
vzdělávají se v oblasti moderních pedagogických metod a
montessori pedagogice.

Kontaktní osoby: Jana Brokešová, mob.: +420 602 615 308
Jitka Jílková, mob.: +420 723 708 446
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Rádi Vám nabídneme …
 plnohodnotnou stravu po celý den s důrazem na dodržení pitného režimu
 odpočinkový režim je každému dítěti přizpůsoben podle jeho zvyklostí a
přání rodičů (spánek v kočárku venku, spánek s dětmi v ložnici nebo
klidový odpočinek)
 časovou flexibilitu (vstřícné jednání)
 možnost dávat k nám děti na libovolný počet dní v týdnu
 celoroční provoz
 podporu dětí v osvojování si základních hygienických návyků
 příležitosti pro rozvoj vašich dětí v oblasti: jemné a hrubé motoriky,
myšlení, paměti, pozornosti, řeči, fantazie a to vše pomocí her, malování,
kreslení, povídání nad knížkami
 prostředí, ve kterém budou mít děti příležitost navazovat vztahy
s druhými dětmi a dospělými
 přátelskou atmosféru mezi tetami a dětmi

Ceník služeb (zaváděcí ceny)
Cena za 1 hodinu péče o dítě je vázána na četnost využití této služby. Čím
častěji rodič službu využívá, tím je hodinová sazba nižší.





do 10 hodin / měsíc vč.
do 36 hodin / měsíc vč.
do 92 hodin / měsíc vč.
93 hodin a více / měsíc

(100 Kč / hod.)
( 75 Kč / hod.)
( 65 Kč / hod.)
( 55 Kč / hod.)
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