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PROVOZNÍ ŘÁD 

Dětské skupiny Mateří doušky 

 
řídí se 

pravidly poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona 247/2014 Sb. 

a hygienickými požadavky na prostory a provoz dětské skupiny dle vyhlášky č. 281/2014 Sb. 

I. Identifikační údaje o zařízeních 

Název: Dětská skupina Mateří doušky 

Adresa: Kaštanová 412. 739 61 Třinec 

 Nad úvozem 195, 739 61 Třinec 

Telefon: 558 339 016, 605 111 855 

Web: edlit-human.cz 

Zřizovatel: EDLiT Human o. p. s. 

 Frýdecká 410, 739 61 Třinec 

 IČO: 025 140 28 

Bankovní spojení: 107-6995170207/0100 

Typ zařízení: veřejná dětská skupina s celodenní péčí 

Kapacita: 8 dětí  

Provozní doba: 7:00 – 16:00 

Pečující osoby: Mgr. Dagmar Misiarzová 

 Ing. Bc. Magdaléna Vrátná 

 Mgr. Magdaléna Dordová 

 Lucie Bartková 

 Veronika Motyková 

Zodpovědná osoba: Ing. Bc. Magdaléna Vrátná 

 vratna.magdalena@edlit-human.cz, 605 111 855 

Den zahájení provozu: 1. 10. 2016 – Kaštanová 412 

  1. 10. 2017 – Nad úvozem 195 

https://www.google.cz/maps/place/Fr%C3%BDdeck%C3%A1+410/@49.680278,18.66767,404m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4714056aab6a9761:0x8f071e4e3c07b89d?hl=cs
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II. Podmínky poskytování péče v dětské skupině 

Dětská skupina je určena dětem a jejich rodičům, kteří se tak mohou lépe uplatnit na trhu 

práce. Základní podmínkou poskytování péče o dítě v dětské skupině je, že minimálně 

jeden z rodičů dítěte (zákonný zástupce, opatrovník) je zaměstnán, vykonává 

podnikatelskou činnost, studuje, nebo je veden na Úřadu práce a intenzivně práci shání. 

Tato podmínka musí být náležitě doložena a platí po celou dobu docházky dítěte, přičemž 

jakoukoli změnu je rodič povinen neodkladně oznámit a doložit. 

Služba je poskytována od 1. 10. 2016 – Kaštanová 412, 

od 1. 10. 2017 – Nad úvozem 185. 

1. Zázemí 

Zařízení disponují dvěma pobytovými místnostmi (denní místnost pro hru 

a odpočinek a místnost pro kreativní činnost s čtecím koutkem), kuchyň s jídelním 

prostorem, sprchovacím koutem, umyvadly, dvěma záchodky a šatničkou. 

2. Zápis do dětské skupiny 

Zápis probíhá na základě řádně vyplněné přihlášky. Do zařízení jsou přijímány děti 

od 2 let do zahájení povinné školní docházky. Hlavním přijímacím kritériem je 

frekvence docházky. O přijetí či nepřijetí do dětské skupiny rozhoduje pouze vedení 

dětské skupiny a rodič nemá nárok na odvolání či přednostní přijetí dítěte. 

Rodič je povinen podepsat Smlouvu, ke které přiloží potvrzení lékaře o zdravotní 

způsobilosti a o pravidelném očkování dítěte (nebo doklad, že je dítě proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) a „Potvrzení 

o postavení podpořené osoby na trhu práce“. Zároveň je rodič povinen vyplnit 

a odevzdat Evidenční list dítěte a také se seznámit s vnitřními pravidly a Plánem 

výchovy a péče. 

Děti jsou přijímány zpravidla na dobu jednoho roku nebo dle dohody s rodiči. 

Umožní-li to kapacita zařízení, lze děti přijímat kdykoli v průběhu roku. 

3. Provozní doba 

Dětská skupina bude otevřená každý pracovní den v týdnu od 07:00 do 16:00 nebo 

dle potřeb rodičů, přičemž dítě může navštěvovat dětskou skupinu buď celodenně, 

nebo ve zkrácené denní době (6 hod.). Docházka je evidována elektronicky. 

Přesný rozsah docházky dítěte v jednotlivých dnech v týdnu je dán Smlouvou 

o poskytování služeb péče o dítě, uzavřené mezi zákonným zástupcem dítěte 

a poskytovatelem služby, přičemž je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační 

režim. Děti přicházejí nejpozději do 08:30 hod., tak aby se mohly zúčastnit ranních 
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činností. Rodiče jsou povinni předem nahlásit příchod či odchod dítěte v jinou než 

obvyklou dobu. 

Zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby opustilo dětskou skupinu 

nejpozději v 16:00. Pokud si dítě, ve stanovené době, rodiče či jiná pověřená osoba 

nevyzvednou, pokusí se je pečující osoba telefonicky kontaktovat a v případě 

neúspěchu informuje o této skutečnosti Polici ČR a oznámí, komu bude dítě předáno. 

Situace bude řádně písemně zaprotokolována. 

V době vánočních svátků, letních prázdnin nebo v případě jiných nepředvídaných 

událostí může být provoz omezen. O každém takovém dočasném omezení je 

zákonný zástupce dítěte v co možná nejkratším termínu poskytovatelem informován. 

4. Režim dne 

07:00 – 08:30 – příchod dětí, volný program – činnosti dle vlastní volby dětí 

08:30 – 09:00 – elipsa – přivítání, povídání 

09:00 – 09:30 – hygiena, svačina 

09:30 – 11:45 – řízená činnost – pobyt venku, tvoření, aj. 

11:45 – 12:30 – hygiena, oběd 

12:30 – 12:45 – příprava k odpočinku 

12:45 – 14:15 – odpočinek  

14:15 – 14:30 – vstávání, hygiena 

14:30 – 14:45 – svačina 

14:45 – 16:00 – volný program – činnosti dle vlastní volby dětí 

Veškeré činnosti vychází z individuálních potřeb a zájmů dětí. Náplň řízené činnosti 

je dána „Plánem výchovy a péče Dětské skupiny Mateří doušky“. V dětské skupině 

je kladen důraz na pobyt venku, který se neuskutečňuje pouze při nepříznivém počasí 

(inverze, mráz pod – 10°C, silný vítr, déšť). 

5. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Ve všech vnitřních i přilehlých prostorách platí jak pro zaměstnance, tak i pro rodiče 

dětí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a návykových látek. 

Dětí do zařízení nenosí žádné šperky a cenné předměty. Za případnou ztrátu nelze 

poskytnout náhradu. Dále nenosí sladkosti a hračky (výjimkou je hračka na spaní). 

Do dětské skupiny jsou každý den přijímány jen zdravé děti, které nemohou být 

zdrojem infekce pro ostatní. Nelze přijmout děti nedoléčené nebo s léky. V případě, 

že pečující osoba během dne zjistí, že má dítě příznaky nemoci, neprodleně 

informuje rodiče, kteří jsou povinni dítě co možná nejdříve vyzvednout. Je-li potřeba 

zajistit poskytnutí zdravotních služeb, pečující osoby tak bezodkladně učiní.  

V případě, že se v rodině dítěte nebo jeho blízkém okolí vyskytne infekční 

onemocnění (včetně vší a jiných parazitů), jsou rodiče tuto informaci povinni ihned 
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oznámit pečující osobě nebo zodpovědné osobě provozující dětskou skupinu. Děti 

jsou po vyléčení přijímány zpět do zařízení na základě lékařského potvrzení. 

Dítě smí do zařízení přivést a ze zařízení odvést pouze rodič nebo jiná pověřená 

osoba, která bude uvedena v evidenčním listu dítěte. 

Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu pobytu v dětské skupině pečující osoby, 

a to od doby převzetí dítěte až do předání dítěte zpět rodičům či jiné zodpovědné 

osobě. Rovněž jsou zodpovědné za dodržování hygieny, vhodné oblečení dítěte, 

dodržování pitného režimu.  

6. Vybavení dětí 

Osobní věci dětí jsou rodiče povinni označit. Každé dítě má v šatně k dispozici 

přihrádku pro uložení oblečení, které jsou rodiče povinni dle potřeby vyměňovat.  

Pro pobyt v dětské skupině dítě potřebuje: pyžamo či noční košilku, náhradní 

oblečení v případě ušpinění. Doporučujeme, vzhledem k častému pobytu venku, 

vybavit děti vhodnou obuví a oblečením, u kterého nebude vadit ušpinění či 

poškození. 

7. Stravování 

Polední teplé jídlo včetně polévky je zajištěno prostřednictvím dodavatele – Centrum 

sociální pomoci Třinec. Dopolední a odpolední svačina je zajištěna rodiči dětí. 

Servírování stravy zabezpečí pečující osoby v prostorech dětské skupiny, pokud 

nebude s rodiči ujednáno jinak, a to vždy za dodržení veškerých hygienických 

požadavků. Děti mají právo žádat si o množství, při obědě používají dle možností 

příbory. 

Výše nákladů za stravu je dána „Ceníkem Dětské skupiny Mateří doušky“ a pokyny 

pro jejich úhradu jsou popsány v bodě 9 tohoto dokumentu. 

Omluvit stravu lze v den nepřítomnosti, nejpozději však do 07:00 nebo je možnost si 

stravu vyzvednout přímo v dětské skupině. 

Jídelníček na každý týden bude vyvěšen na nástěnce, přičemž jeho změna je 

vyhrazena. 

V dětské skupině se stravují pouze děti a pečující osoby. 

8. Absence 

Rodiče jsou povinní, v případě nemoci dítěte nebo jiné nenadále záležitosti, 

neprodleně informovat zodpovědnou osobu, a to nejpozději do 07:00 hod. dne, kdy 

dítěte do zařízení nepřijde. Nepřítomnost dítěte z jiného, předem známého důvodu, je 

nutné nahlásit nejpozději do 16:00 hod. dne, který předchází dni, v němž dítěte 

nepřijde. 
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U dětí, které do zařízení docházejí 1x – 3x týdně, je možné včasně nahlášenou 

absenci nahradit v jiné dny. Nejsou-li absence nahrazeny, není tato skutečnost 

zohledněna při stanovení výše nákladů za péči pro následující měsíc. U dětí, které do 

zařízení docházejí 4x – 5x jsou náklady za poskytování služby v případě absence 

nevratné. 

9. Platby 

Služba je poskytována s částečnou úhradou nákladů a jejich výše je stanovena 

„Ceníkem za službu péče o dítě v Dětské skupině Mateří doušky“. Cena za pobyt ve 

skupině nezahrnuje stravování. 

Úhradu nákladů jsou rodiče povinni uhradit vždy do 25. dne měsíce předcházejícího 

měsíci, ve kterém bude služba poskytována, a to v hotovosti nebo převodem na 

bankovní účet zřizovatele pod variabilním symbolem: rodné číslo dítěte bez lomítka. 

Podklady pro úhradu stravného obdrží rodiče vždy zpětně, dle docházky. Stravné pak 

bude splatné rovněž do 25. dne měsíce, ve kterém byly podklady dodány, a to hotově 

nebo na účet zřizovatele pod variabilním symbolem: rodné číslo dítěte bez lomítka. 

V případě, že dojde k opětovnému neuhrazení nákladů za poskytovanou službu či 

stravu a nebude se zodpovědnou osobou dohodnut náhradní termín, může 

zodpovědná osoba rozhodnout o ukončení docházky dítěte do dětské skupiny. 

III. Režim úklidu 

Ve všech prostorech dětské skupiny je prováděn běžný denní úklid (na vlhko setřeny 

stoly, umyvadla, záchodová sedátka, podlahy; vyluxovány koberce; vyneseny odpadky; 

uklizeny pracovní plochy, pomůcky, hračky; kontrola zásob mýdel, toaletního papíru; 

umytí použitého nádobí v myčce; umytí záchodových mís). Velký úklid je prováděn 

dvakrát měsíčně (vymytí lednice, setření nábytku, šatny) a generální úklid každého čtvrt 

roku (omytí dveří, oken, otopných těles, svítidel). 

Každé dítě má vlastní ručník (zajištěn dětskou skupinou), který je vyměňován jednou za 

týden nebo dle potřeby. Výměna lůžkovin je prováděna jednou za 3 týdny nebo dle 

potřeby. 

Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně. Použité ručníky a lůžkoviny se 

skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí. 

IV. Práva a povinnosti rodičů 

Rodiče mají právo na informace o průběhu pobytu jejich dětí v zařízení a rovněž mají 

právo s pečujícími osobami konzultovat pobyt dítěte v zařízení, jeho rozvoj, chování, 

apod. 
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Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se pobytu a vedení 

svých dětí v dětské skupině. 

Informace, které rodiče poskytnou, jsou důvěrné a všichni zaměstnanci dětské skupiny se 

řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů- 

Rodiče jsou povinni respektovat pravidla chování a soužití, která v dětské skupině platí, 

sledovat informace uveřejněné na nástěnce či webových stránkách. 

Rodiče jsou povinni informovat zodpovědnou osobu či pečující osoby o změně zdravotní 

způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, 

které by mohly mít vliv na průběh pobytu dítěte v zařízení. 

 

Platnost vnitřních pravidel od 1. 10. 2017 
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