
  
DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PARDUBICKÉHO KRAJE 
VESKÁ 21, 533 04  SEZEMICE, IČO 00 190 543 

info@dcveska.cz, www.dcveska.cz 
Středisko Veská telefon: 466 934 001, 702 284 843 

Středisko Staroholická  telefon: 466 861 211, 736 667 575 
 

 

 

 

 

♥ Zdravotnické zařízení ♥ Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ♥ Pomoc ohroženým dětem a rodinám ♥ 

Informace pro rodiče 
 

VESELÝ DOMEČEK /dále jen VD/ 
  stacionář pro děti se specifickými potřebami 
 
Naším přáním je podpořit všestranný rozvoj dětí a zajistit jejich fyzickou a psychickou 
pohodu, respektovat osobnost dítěte a podporovat jeho přirozenou zvídavost. 
Dle programu dětí bude docházet do Veselého domečku fyzioterapeut pro skupinové 
cvičení. 
 
 
Provoz stacionáře 
Pondělí až pátek 6.30h - 16.30h 
Příchod dětí: od 6.30h do 8.00h    
Odchod dětí: ve 12h (po obědě), od 14.30h (po odpolední svačině) 
 
Příchod dětí 
Dítě přivádí do Veselého domečku zákonný zástupce či jiná osoba způsobilá k právním úkonům, která s 
dítětem pobývá až do doby předání pracovnici Veselého domečku. 
 
Odchod dětí 
Pracovnice Veselého domečku předají dítě zákonnému zástupci nebo jiné osobě, která je uvedená v 
prohlášení o vyzvedávání dětí. Pokud nastane změna těchto osob, musí tuto skutečnost zákonný zástupce 
neprodleně oznámit pracovnicím VD, které zajistí aktualizaci PROHLÁŠENÍ. 
 
Stravování 
Dětem se podává dopolední snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina. 
Diety jsou připravovány dle platného dietního systému ČR. 
Strava je připravována v kuchyni a v mléčné kuchyni Dětského centra Veská. 
 
Příspěvek na denní pobyt bez stravného činí 300,- Kč 
 
Stravné 

věková kategorie celkové stravné snídaně přesnídávka oběd svačina 

3 – 5,99 56,00 Kč 15,00 Kč 9,00 Kč 23,00 Kč 9,00 Kč 

6 – 7 63,00 Kč 17,00 Kč 10,00 Kč 26,00 Kč 10,00 Kč 

 
Skupinová fyzioterapie je v ceně příspěvku. 
 
Další služby, hrazené nad rámec příspěvku: 

1. individuální  fyzioterapie 100,- Kč/1h 
2. pobyt ve snoezelenu 100,- Kč/45min 
3. hipoterapie s dopravou 100,- Kč (koná se každý pátek kromě zimních měsíců a letních prázdnin) 

 
 

mailto:info@dcveska.cz
http://www.dcveska.cz/


  
DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PARDUBICKÉHO KRAJE 
VESKÁ 21, 533 04  SEZEMICE, IČO 00 190 543 

info@dcveska.cz, www.dcveska.cz 
Středisko Veská telefon: 466 934 001, 702 284 843 

Středisko Staroholická  telefon: 466 861 211, 736 667 575 
 

 

 

 

 

♥ Zdravotnické zařízení ♥ Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ♥ Pomoc ohroženým dětem a rodinám ♥ 

 

Vyúčtování za denní pobyt, stravné i další služby uplynulého měsíce obdržíte do 7 pracovních dnů nového 
měsíce. 

Rozpis platby s přiděleným variabilním symbolem Vám zašle emailem hospodářka Dětského centra Veská 

Drahomíra Malá  hospodar@dcveska.cz   727 939 434 

 
 
Dítěti vezměte s sebou 
Bačkory, pyžamo, náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení na ven, pleny, oblíbenou hračku nebo 
předmět, dudlíky na spinkání. 
 
Veškeré oblečení prosím popiště jménem dítěte. 
 
 
 
PRAVIDLA POBYTU VE VESELÉM DOMEČKU 
 
Povinnosti rodičů/zákonných zástupců 

 Hlásit předem plánované absence dítěte 

 Akutní nepřítomnost dítěte nahlásit pracovnicím Veselého domečku v daný den nejdéle do 7.30 h 

 Dodržovat časový režim příchodu a odchodu z denního pobytu, případné změny hlásit s časovým 
předstihem 

 Individuálně domlouvat změny v denním režimu dítěte 

 Nahlásit přesné dávkování medikamentózní terapie a případné změny léčby. 

 Upozornit personál na dietní opatření v režimu dítěte 

 Sdělit pracovnici Veselého domečku úraz, který vznikl doma, nebo cestou do Veselého domečku 
 
 
Povinnosti pracovnic Veselého domečku 

1. Informovat rodiče či zákonné zástupce dítěte o denním režimu a o průběhu pobytu v zařízení 
2. Vyvěsit jídelní lístek na viditelném místě k možnosti doplnění domácí stravy 
3. Bezodkladně informovat rodiče či zákonné zástupce dítěte, onemocní-li dítě v průběhu dne v 

zařízení 
4. Projednat s rodiči min. 14 dní předem případné uzavření stacionáře z důvodu vícedenního pobytu v 

přírodě nebo z technických důvodů 
5. Vést evidenci docházky 

 
Kontaktní údaje 
 
Veselý domeček 
 tel. 602 679 886, 466 934 001, kl. 32   
 veselydomecek@dcveska.cz 
 
 
Vrchní sestra – přijímání dětí, provozní informace 
 Bc. Ivona Truncová 
 tel. 702 284 840, 466 934 001, kl. 31 
 vrchni@dcveska.cz 
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