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PROVOZNÍ ŘAD DĚTSKÉHO KLUBU „CIHLIČKA“ 

Provozní řád dětského klubu „Cihlička“ (dále jen „DK“) upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich 

zákonnými zástupci a zaměstnanci a podává informace o fungování dětského klubu.  

Platnost provozního řádu je ode dne 17. 9. 2018 do nahrazení novým provozním řádem. V době 

jarních a letních prázdnin provozovatel pořádá příměstské letní tábory, na které se tento provozní 

řád nevztahuje. 

Aktuální provozní řád bude umístěn v zázemí dětského klubu „Cihlička“ a na webových stránkách: 

www.cihlicka.org/detsky-klub/. 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Adresa zařízení: K Meteoru 757/16, 503 11 Hradec Králové  

 

Odpovědná osoby:  

vedoucí DK - Ing. Daniel Suchochleb 

kontaktní osoba -  Bc. Veronika Čapská 

tel.: 774 498 719 

e-mail: veronika.capska@sancenavzdelani.org 

web: www.sancenavzdelani.org  

 

Provozovatel: Šance na vzdělání, o. p. s., IČ: 27556751, Malé náměstí 125/16, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupená Ing. Daniel Suchochlebem  

 

Doba trvání: 17. 9. 2018 – 30. 6. 2021 

 

Kapacita:  10 dětí  

 

Provozní doba: 13:30 – 18:00  

 

PROVOZNÍ INFORMACE 

Dětský klub je s denním provozem ve všechny pracovní dny od 13.30 do 18:00 hodin. 

 

Provoz DK je celoroční, tedy od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku (provoz o jarních 

a letních prázdninách je upraven). Rozsah provozu o jarních a letních prázdninách stanoví 

vedoucí DK, který také informaci předá rodičům a to nejméně 1 měsíc předem.  

 

Provoz může být neočekávaně omezen - např. v období vánočních svátků, z důvodu vypnutí 

elektrického proudu v době topné sezóny atd. Informaci o omezení, přerušení provozu v tomto 

případě zveřejní vedoucí DK neprodleně. 

 

Provoz klubu pro děti je zcela ZDARMA. Dětem však není v době účasti v klubu poskytována strava. 

Zajištěn je pouze pitný režim.  

Náklady jsou hrazeny z prostředků Operačního programu Zaměstnanost - projekt Dětské centrum 

Šance registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007852. 
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Kritéria přijetí do dětského klubu: 

Dětský klub je určen pouze dětem, které navštěvují 1. stupeň základní školy.  

Další podmínkou přijetí je, že minimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán, nebo vykonává 

podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. 

Podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti (nutno také 

písemně doložit buď potvrzením od zaměstnavatele, adekvátní pracovní smlouvou nebo potvrzením 

z příslušné správy sociálního zabezpečení. 

 

Zápis dítěte do dětského klubu:  

Přijímání dětí do DK probíhá průběžně během roku, pokud dítě splňuje podmínky přijetí a umožňují to 

kapacitní podmínky DK. 

 

Do DK jsou přijímány děti na základě vyřízení písemné přihlášky rodičů. Tiskopisy řádně vyplněné 

vrátí rodiče k rukám kontaktní osoby nejpozději v den nástupu dítěte.  

Při přijetí do DK se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délka 

pobytu v DK. 

Děti, které byly do DK přijaty, by měly skupinu navštěvovat pravidelně, pokud není na základě 

domluvy stanoven jiný režim. 

 

Informace o dětech a rodičích jsou využívány pouze pro potřeby Dětského centra ŠANCE nebo pro 

oprávněné orgány státní správy a samosprávy pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím. Se všemi osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Předávání a vyzvedávání dítěte 

Rodiče při příchodu předají osobně dítě pečující osobě. Při odchodu si rodiče vyzvedávají děti 

nejpozději do 18.00 hodin. 

Pokud není možné, že dítě vyzvedne zákonný zástupce nebo další pověřená osoba, je nutné 

písemně odevzdat souhlas se samostatným odchodem dítěte.  

 

Za bezpečnost dětí v DK odpovídá pečující osoba a to od doby převzetí od jejich zákonného 

zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. V případě samostatného 

odchodu dítěte za bezpečnost dětí odpovídá pečující osoba do okamžiku odchodu dítěte z DK.  

 

Odchod dětí z DK v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uvedeno 

v Přihlášce do DK.  

 

Omlouvání dítěte 

Nepřítomnost dítěte musí rodič včas nahlásit kontaktní osobě.  

Rodič nahlásí předem kontaktní osobě příchod či odchod dítěte z DK v jinou než obvyklou dobu. 

V případě nepředpokládané absence dítěte v dětském klubu, např. z důvodů onemocnění, je třeba 

dítě omluvit, a to daný den do 12:00 hodin.  
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Stravování 

Stravování není ze strany provozovatele zajištěno. Provozovatel zajišťuje pouze pitný režim. 

 

Pečující osoby 

O skupinu max. 10 dětí se stará jedna pečovatelka. Celkem o děti pečují dvě pečovatelky, které se 

střídají. 

 
Rodič je povinen uvést do přihlášky a informovat pečující osobu o důležitých okolnostech spojených 

se zdravotním stavem dítěte, např. alergiích, užívaných lécích apod. Rodič také informuje 

o závažných skutečnostech v rodině, které by mohly ovlivnit psychickou a fyzickou pohodu dítěte. 

Pečovatelky při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích 

návycích a dalších omezeních. Tyto informace rodiče uvedli do přihlášky do dětského klubu 

„Cihlička“. 

 

Pravidla v dětském klubu 

- Přinesené hračky z domova musí vždy schválit pečující osoba. Dítě ale musí být předem 

připraveno na zájem ostatních dětí a touhu si ji vypůjčit. 

- Dítě je povinno dodržovat pokyny pečující osoby.   

- Dítě se nesmí bez dovolení pečujících osob vzdalovat. 

- Dítě hlásí všechny zdravotní problémy, poranění pečující osobě. 

- Dítě zachází s půjčenými věcmi šetrně, dbá na to, aby je neztratil, nezničil. Dojde-li k poškození 

nebo ztrátě vybavení, musí to neprodleně oznámit pečující osobě. Za veškeré škody na vybavení 

klubu způsobené dítětem nese zodpovědnost rodič dítěte. 

- Dítě včas vrací půjčené pomůcky a materiál na místo výpůjčky.  

 

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne pečující osobu a hrubě poruší pokyny, 

popř. bude ohrožovat bezpečnost svou i dalších nezletilých dětí, je pečující osoba oprávněna 

vyloučit jej. 

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE A PRAVIDLA BEZPEČNOSTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

Do DK mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý 

kašel, průjem, zvracení, vši - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy 

necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu 

a i na pečující osoby. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou 

kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte pečující osobě sdělí 

rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či 

noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu DK. Výskyt každého 

infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned kontaktní osobě, popř. pečující osobě (neštovice, 

žloutenka, mononukleóza aj.) 

 

Při náhlém onemocnění dítěte nebo při zjištění výskytu vší u dítěte v DK jsou rodiče telefonicky 

informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z DK vyzvednout. 

V případě úrazu je pečující osoba povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti 

i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Úrazem se rozumí 

úraz, který se stal dítěti při výchově a péči, resp. při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Takovouto 

činností se rozumí účast dětí při práci v DK, v prostorech DK od vstupu dětí do prostor DK až do 
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odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Úrazem v DK je rovněž úraz, který 

se stal dětem při akcích organizovaných DK konaných mimo prostory DK a uskutečňovaných za 

dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách či výletech. 

Úrazem v DK není úraz, který se stane dětem na cestě do DK a zpět nebo na cestě na místo nebo 

cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál DK při akcích konaných mimo DK. 

 

Každý i drobný úraz dítěte či zaměstnance zapíše pečující osoba do knihy úrazů, která je uložena na 

sjednaném místě. Kniha je dělena na knihu úrazů dětí a pracovní úrazy. Do knihy se píše i způsob 

ošetření. Záznam o úraze musí být sepsán do 24 hodin. O každém úrazu dítěte bude rodič ihned 

informován. 

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ 

Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni. Kontakt rodičů s pečujícími osobami je umožněn 

denně při předávání dětí. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se 

péče o jejich děti. 

 

Rodiče jsou povinni oznamovat DK údaje do evidence dětí. 

Rodiče jsou povinni informovat DK o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh péče. 

 

Pokud bude rodič porušovat Provozní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz 

DK (např. pozdě vyzvedávat dítě z DK po ukončení provozu), může provozovatel ukončit docházku 

dítěte do DK. 

 

Jsou-li rodiče s čímkoliv, co se týká pobytu jejich dítěte v DK nespokojeni, oznámí to kontaktní osobě, 

která záležitost projedná. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Seznámení se s Provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny zaměstnance Dětského 

klubu Cihlička a rodiče dětí navštěvujících dětský klub. O vydání a případných změnách Provozního 

řádu jsou všichni zaměstnanci informováni. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem 

seznámeni před podpisem pracovní smlouvy. Provozní řád je trvale umístěn na webových stránkách. 

Kontrolu jeho dodržování provádí vedoucí dětského klubu.  

 

 

Platnost provozního řádu od 17. 9. 2018 

 

 

         Ing. Daniel Suchochleb 

vedoucí DK Cihlička 
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DODATEK Č. 1. K PROVOZNÍMU ŘÁDU DĚTSKÉHO KLUBU „CIHLIČKA“ 

 

Adresa zařízení: K Meteoru 757/16, 503 11 Hradec Králové  

Provozovatel: Šance na vzdělání, o. p. s., IČ: 27556751, Malé náměstí 125/16, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupená Ing. Daniel Suchochlebem 

Tímto dodatkem se mění od 1. 11. 2018 provozní doba dětského klubu „Cihlička“ od 14:00 do 18:00 

hodin. 

- Tento dodatek nabývá účinnosti 1. 11. 2018 

V Hradci Králové dne 31. 10. 2018  

Ing. Daniel Suchochleb 

vedoucí DK Cihlička 
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 DODATEK Č. 2 K PROVOZNÍMU ŘÁDU DĚTSKÉHO KLUBU „CIHLIČKA“ 

 

Adresa zařízení: K Meteoru 757/16, 503 11 Hradec Králové  

Provozovatel: Šance na vzdělání, o. p. s., IČ: 27556751, Malé náměstí 125/16, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupená: Ing. Daniel Suchochlebem 

Tímto dodatkem oznamujeme změny v provozní době Dětského klubu Cihlička: 

- Dne 5. 2. 2019 bude přerušen provoz z důvodu plánované odstávky elektřiny. 

V Hradci Králové dne 1. 2. 2019 

Ing. Daniel Suchochleb 

vedoucí DK Cihlička 

 


