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PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY „CIHLIČKA“ 

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině tímto vydává tyto Vnitřní pravidla, která 

upravují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci dětského 

zařízení v souladu § 10 zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“):  

 

1. Základní informace  

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

 

Odpovědná osoby:  

vedoucí DS - 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  

 

Zahájení provozu zařízení poskytující službu péče o dítě: od 1. 11. 2018  

 

Typ zařízení: Dětská skupina pro veřejnost  

 

Úplata za péči o dítě: 

Služba je poskytována za částečnou úhradu nákladů. Zbývající část nákladů je pokryta z 

prostředků Operačního programu Zaměstnanost - projekt Dětská skupina SD registrační číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008228 

 

Kapacita:  6 dětí ve věku od 2 do 5 let  

 

Provozní doba: 7:00 – 14:00  

2. Přijímání dětí do dětské skupiny  

Do DS jsou zpravidla přijímány děti od 2 do 5 let věku na základě vyřízení písemné přihlášky 

rodičů. 

Vedoucí DS stanovuje datum a čas zápisu pro podání žádosti o přijetí dětí do DS pro následující 

období (zpravidla školní rok). Zápis probíhá jedenkrát ročně. Přijímání dětí do DS probíhá i 
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v průběhu školního roku, pokud dítě splňuje podmínky přijetí a umožňují to kapacitní podmínky 

DS. 

DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, je proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (třeba doložit 

potvrzením od lékaře). 

Další podmínkou přijetí je, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o 

děti 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. 

Rodiče při závazném zápisu obdrží Přihlášku a Smlouvu o poskytování péče v DS. Tiskopisy vrátí 

do 14 dnů řádně vyplněné k rukám vedoucí dětské skupiny. Při přijetí do DS se stanoví po 

dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech 

v DS, případně jiný režim návštěvy DS. Děti, které byly do DS přijaty, by měly skupinu navštěvovat 

pravidelně, pokud není na základě domluvy stanoven jiný režim. 

 

Poskytovatel služby péče o děti v dětské skupině je podle § 11 zákona povinen vést evidenci 

dětí, která obsahuje tyto údaje:  

 

- jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,  

- jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, 

liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,  

- jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření 

rodiče může pro dítě docházet,  

- dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,  

- údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,  

- údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,  

- telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu pověřenou rodičem, která může pro 

dítě docházet  

- údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by 

mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen informovat 

poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou 

zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,  

- údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze 

imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 

Údaje o zdravotním stavu dítěte a údaje o tom, zda je dítě řádně očkováno, jsou rodiče (příp. 

zákonní zástupci dítěte) povinni sdělit ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče 

o dítě v dětské skupině.  
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Evidenci všech shora specifikovaných informací je povinen poskytovatel v souladu se zákonem 

uchovávat po dobu 3 let od ukončení docházky dítěte do dětské skupiny.  

 

Informace o dětech a rodičích jsou využívány pouze pro potřeby dětské skupiny Cihlička nebo 

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). 

3. Provoz dětské skupiny Cihlička 

Dětská skupina je s denním provozem ve všechny pracovní dny od 7:00 hodin do 14:00 hodin. 

Rodiče při příchodu předají osobně dítě pečující osobě. Děti je nutné přivést do 8:00 hodin, 

aby se příliš nenarušoval program dne. Od 8:00 hodin už probíhá dopolední program. Při 

odchodu si rodiče vyzvedávají děti nejpozději do 14.00 hodin. 

Odchod dětí z DS v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden 

v Přihlášce pro dítě v DS (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, 

babička aj.). Nezletilým a jiným osobám (např. sourozencům, známým…) bude dítě předáno 

pouze na základě písemného souhlasu rodičů. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají 

plnou odpovědnost za své dítě v prostorech DS. 

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

prázdninách je upraven). Rozsah provozu o letních prázdninách stanoví vedoucí dětské 

skupiny, která 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 DS neprodleně. 

Nepřítomnost dítěte musí rodič včas nahlásit provozovateli DS. Rodič nahlásí předem pečující 

osobě příchod či odchod dítěte z DS v jinou než obvyklou dobu. 

4. Stravování v dětské skupině Cihlička 

DS zajišťuje společné stravování dětí a zaměstnanců. Pro účely stravování je vyčleněna kuchyň, 

která slouží jako výdejna. Děti se stravují společně se zaměstnanci v místnosti tomu určené. Pro 

děti je připravována strava v souladu se zásadami zdravé výživy s ohledem na věk dítěte a po 

celou dobu pobytu dítěte v dětském zařízení je dodržován pitný režim. K dispozici je dětem 

voda a neslazený čaj. Děti nejsou do jídla nuceny.  

 

Hodnoty, přípravu jídel i sestavování jídelníčku zajišťuje: 

Základní škola a mateřská škola Svobodné Dvory - Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové 
zastoupená ředitelem: Mgr. Pavlem Baldou a vedoucím školní jídelny: Ivou Sádeckou. 
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Legislativa pro oblast stravování ukládá všem zařízením veřejného stravování označovat v 

hotových pokrmech alergeny, které jsou v pokrmu přítomny. Tyto informace poskytujeme 

pravidelně v týdenním jídelníčku formou číselného značení.  

 

V případě individuálního stravování, kdy si rodič přináší stravu pro své dítě (dieta, alergie na 

určité druhy potravin,…) zajistíme dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 107/2008 Sb. o školním stravování, bezpečné uložení, 

ohřev a podání dodané stravy. Rodiče jsou plně odpovědni za kvalitu a nezávadnost této 

stravy.  

 

Stravné  

Dopolední svačina a oběd 62,- Kč včetně zajištění pitného režimu.  

Stravné musí být uhrazeno zálohově vždy k 25. dni předchozího kalendářního měsíce 

bankovním převodem na bankovní účet DS.  

 

Pokud dítě nebude omluveno den předem, rodiče hradí stravné v plné výši, s možností si jídlo 

vyzvednout. Odhlášení stravného je možno provádět telefonicky či osobně. Odhlašování 

dítěte je respektováno do 10 h předcházejícího dne, kdy má být strava vydána. 

 

5. Zdravotní péče a pravidla bezpečnosti v dětské skupině 

Za bezpečnost dětí v DS odpovídají v plné míře zaměstnanci DS a to od doby převzetí od jejich 

zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 

Při prvním vstupu do DS má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že 

se rodiče mohou s vedoucí DS a pečující osobou dohodnout na nejvhodnějším postupu. 

Do DS 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 DS. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned 

vedoucí DS, popř. pečující osobě (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.) 

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

informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z DS 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 DS, v prostorech DS od vstupu dětí 

do prostor DS až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Úrazem 

v DS je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo DS, organizovaných DS a 

uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na 
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vycházkách či výletech. Úrazem v DS není úraz, který se stane dětem na cestě do DS a zpět 

nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál DS při 

akcích konaných mimo DS. 

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, informuje se vedoucí dětské skupiny. Záznam o úraze musí být sepsán 

do 24 hodin, ve čtyřech vyhotoveních. O každém úrazu dítěte bude rodič ihned informován. 

Pečující osoby nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné 

oblečení dětí v herně i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku 

pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky 

nedovolují (inverze), ven s dětmi nevychází. 

Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory, teplákovou soupravu pro pobyt 

venku, tepláky, tričko, apod. pro pobyt ve třídě). Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a 

jiné pro pobyt venku. Doporučujeme dát dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Rodiče 

si pravidelně odnesou oblečení, které dítě používalo na pobyt venku. Při větším znečištění dle 

potřeby. DS zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, děti používají jednorázové papírové ručníky. 

6. Úhrada za péči o dítě v dětské skupině 

Za péči o dítě v DS platí zákonní zástupci úhradu. Tato je stanovena ve výši 500 Kč/ za měsíc. 

Úhrada se hradí na měsíc dopředu a je splatná vždy k 25. dni měsíci, aby dítě mohlo nastoupit 

k 1. dni měsíce následujícího.  Úhrada může být uhrazena v celku nebo po částech (měsíčně). 

Úhradu je možné provést pouze bezhotovostně ve prospěch účtu poskytovatele. 115-

7591080277/0100. Variabilním symbolem je rodné číslo dítěte. 

Rodiče musí dodržovat termín placení úhrady i v případě neomluvené nepřítomnosti svého 

dítěte v DS. Opakované neplacení úhrady v termínu či nedodržení termínu úhrady může být 

důvodem k ukončení docházky dítěte do dětské skupiny. 

7. Další práva a povinnosti rodičů 

Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně 

a podle potřeby informováni individuálně nebo na informační nástěnce DS. 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 DS údaje do evidence dětí. 

Rodiče jsou povinni informovat DS 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 DS (pozdě vyzvedávat dítě z DS po ukončení provozu, prodlení plateb), může vedoucí 

ukončit docházku dítěte do DS. 
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Jsou-li rodiče s čímkoliv, co se týká pobytu jejich dítěte v DS nespokojeni, oznámí to vedoucímu 

DS, který záležitost projedná. 

Rodiče sami vyzvedávají dítě z DS. Pokud si dítě nemohou vyzvednout osobně, předá pečující 

osoba dítě osobě, která je napsaná na formuláři - přihlášce. Pokud dítě nebude vyzvednuto z 

DS po skončení provozní doby tj. do 14,00 hod, pečující osoba, která má v té době dítě v péči, 

telefonicky zkontaktuje rodiče. V případě, že není možno se dovolat, musí postupovat podle 

zákona. Tj. dítě nesmí být pečující osobou, ani nikým jiným odvedeno mimo budovu DS. V 

takovém případě je pečující osoba povinna uvědomit sociální odbor a následně policii a za 

jejich asistence se dítě dopraví do nejbližšího dětského zařízení s celodenní péčí. Pokud bude 

učiněno jinak, přebírá ten, kdo dítě odvede z DS bez písemného souhlasu rodičů, právní 

odpovědnost za dítě se všemi důsledky (úraz, nakažlivá nemoc, apod). 

8. Orientační náplň dne dětí v dětské skupině 

Náplň dne dětí v DS je vedena dle Plánu výchovy a péče. 

Odpočinek, spánek, relaxace Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 60 min. 

odpočívají všechny děti při čtení pohádky. Nemusejí spát, pouze odpočívat, mají možnost si 

do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku, vždy mohou samostatně uspokojit své hygienické 

potřeby. Děti s nižší potřebou spánku mohou případně vstát, pečující osoby jim nabízí náhradní 

aktivity (klidné hry). Lehátka denně připravují a uklízí pečující osoby, tak, aby došlo k jejich 

provětrání. Matrace jsou uloženy tak, že se vzájemně nedotýkají. Lůžkoviny jsou pro každé dítě 

uloženy zvlášť. 

Pobyt venku 

Pro venkovní aktivity jsou využívány především ohraničené pozemky provozovatele a veřejné 

prostory obce. S dětmi chodíme na vycházky do blízkého okolí. V rámci venkovních aktivit je 

kladen důraz především na volný pohyb dětí na čerstvém vzduchu. 

Orientační náplň dne: 

7:00 – 8:00: Příchod dítěte  

Malá pohybová aktivita/ranní kruh 

9:15 hod:  Společná svačina 

 Volná hra v centrech aktivit/organizovaná aktivita/pobyt venku 

11:00 hod: Společný oběd 

 Odpolední klid (spánek, odpočinek) 

Volná hra v centrech aktivit/organizovaná aktivita/pobyt venku 

do 14:00 hod: Vyzvednutí dítěte rodičem 
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9. Řád výdejny jídla v dětské skupině 

Provozní doba: 09:15 – 09:30 hod. - výdej dopolední svačiny 

Provozní doba: 11:00 – 11:30 hod. - výdej oběda 

Odpovědná osoba používá předepsané ochranné pracovní pomůcky. 

Pracovník je seznámen s bezpečností práce při školení BOZP, které je pravidelně zajišťováno 

právním subjektem. Je seznámen se zásadami při obsluze elektrických spotřebičů v DS. 

Elektrické spotřebiče mají odpovídající elektro revizi. Pracovník bezpečně zachází s noži a jinými 

ostrými předměty. 

Pracovník dbá na čistotu a pořádek. Závady na zařízení, či poranění neprodleně hlásí 

odpovědné vedoucí DS, zapisuje do knihy závad a úrazů. Při vzniklém požáru se pracovník řídí 

požární poplachovou směrnicí. 

Odpovědnost pracovnice: 

- Zapisovat teplotu jídla 

- Vydávat jídlo 

- Udržovat čistotu a pořádek na pracovišti 

- Provádět nápravná opatření 

- Dbát o čistotu přepravních nádob a čistotu nádobí ve výdejně. 

- Dodržuje provozní řád výdejny jídla. 

 

Součástí je pitný režim (čaj, voda). 

Úklid ve výdejně je zajišťován DS, před otevřením DS, dále i průběžně během dne. 

10. Sanitační řád  

Ve výdejně a přilehlých prostorách je prováděn běžný denní úklid, velký úklid jedenkrát 

měsíčně a generální úklid nejméně dvakrát ročně. O hygienickém stavu zařízení, prováděné 

sanitaci a ochranné desinfekci a deratizaci vede evidenci pracovnice ve výdejně jídla. 

Popis úklidových prací v jednotlivých termínech: 

Denně: 

- setření všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištění vysavačem  

- mytí umyvadel, záchodových mís a dětských nočníků za použití čisticích prostředků 

s desinfekčním účinkem 

- vyprazdňování a mytí košů na odpadky 

- mytí kuchyňky, dřez, spotřebiče, jídelní stolky a ostatní povrchy 

- mytí a leštění vchodových dveří včetně kliky 

- kontrola zásob papíru, tekutého mýdla a papírových ručníků 

 

Jedenkrát týdně: 

- mytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení  

- vnitřní stěny chladících zařízení s následnou desinfekcí 
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Jedenkrát měsíčně: 

- utírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo jiného zařízení 

do výše 170 cm 

 

Dvakrát ročně: 

- úklid všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů, vydrhnutí regálů a zásuvek 

pro uložení nádobí a nástrojů 

- mytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů 

- vzduchotechnické zařízení 

 

Jedenkrát za dva roky: 

- malování prostor výdejny 

 

K čištění je používán dezinfekční prostředek určený pro potravinářská zařízení, který se vždy po 

3 měsících mění, aby nedocházelo k jeho rezistenci. Úklid provádí personál DS. 

 

Způsob nakládání s prádlem: 

Vyhláška č. 108/ 2001 

Výměna prádla - Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 21 dnů. 

11. Závěrečná ustanovení 

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

Dětské 

skupiny Cihlička a rodiče dětí navštěvujících dětskou skupinu. 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 dětské skupiny. Kontrolu jeho dodržování provádí vedoucí dětské 

skupiny. 

 

Platnost provozního řádu od 1. 11. 2018 

 

 

         Ing. Daniel Suchochleb 

 vedoucí DS Cihlička  
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DODATEK Č. 1.  K PROVOZNÍMU ŘÁDU DĚTSKÉ SKUPINY 

„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 Dětské skupiny Cihlička: 

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

- V době jarních prázdnin 25. 2. – 1. 3. 2019 bude přerušen provoz. 

- V době letních prázdnin bude přerušen provoz v těchto termínech: 

- 22. 7. – 26.7 2019 

- 29. 7. – 2.8 2019 

- 19. 8. – 23.8 2119 

- 26. 8. – 30.8 2019 

V Hradci Králové dne 1. 2. 2019 

Ing. Daniel Suchochleb 

Vedoucí DS Cihlička 


