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Provozní řád 

dětské skupiny 
 

 

I. Údaje o zařízení 

Název zařízení: DS Rybičky 

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb. 

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: podniková dětská skupina 

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Vochov 322, 330 23 

Kapacita zařízení: 9 

Provozovatel: Vochomůrky, z.s., Vochov 40, 330 23, IČ 07596952 

Kontakt: vochomurky@email.cz  

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014316 

Datum zahájení projektu:  – fáze budování DS: 1.7.2019 

     – provoz DS: 27.1.2021 

 

II. Podmínky poskytování služby 

Do dětské skupiny jsou přijímány děti ve věku od roka do zahájení povinné školní 

docházky. Přijímání dětí probíhá na základě podané přihlášky, věku dětí vzhledem ke zbytku 

kolektivu z hlediska bezpečnosti práce a volné kapacity zařízení. O přijetí dítěte rozhoduje 

provozovatel na základě splnění všech podmínek.  

Dětská skupina může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci.  

Provozovatelem zařízení je zaměstnavatel rodiče, dokladem je dokument dokládající 

pracovněprávní nebo obdobný vztah rodiče nebo provozovatel zařízení poskytuje službu péče 

o dítě v dětské skupině rodiči na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem tohoto rodiče. 

V dohodě se zaměstnavatelem musí být uvedeno, že rodič je zaměstnancem daného 

zaměstnavatele, resp. že rodič vykonává činnost na základě obdobného vztahu anebo je ve 

služebním poměru a že zaměstnavatel s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině 

souhlasí.  

Forma úhrady DS: částečná úhrada, služba je zpoplatněna dle Ceníku školkovného, 

školkovné slouží jako příspěvek k pokrytí nákladů spojených s provozem DS.  
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Stravování – oběd, dopolední a odpolední svačinka je zpoplatněno dle Ceníku 

stravného.  

Před přijetím dítěte do dětské skupiny se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem 

dítěte dny docházky a délka pobytu v těchto dnech. 

 

III. Podmínky provozu 

V rámci péče se v dětské skupině zaměřujeme na podporu rozvoje dětí cestou 

přirozené výchovy, položením základů učení, zdravotních a sociálních návyků na základě jejich 

schopností, zájmů a potřeb, a zejména na individuální přístup. Péče o děti odpovídá věkovým 

a individuálním potřebám dětí. 

Do kolektivu může být přijato pouze dítě zcela zdravé, bez příznaků onemocnění. 

Pracovnice mají právo nepřijmout do dětské skupiny děti nemocné, s nachlazením, infekčními 

onemocněními apod. Pracovnice má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o 

ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 

Děti do dětské skupiny potřebují: přezůvky, pyžamo, náhradní oblečení a spodní 

prádlo, pláštěnku a holínky, peřinku, polštářek, prostěradlo a dle potřeby pleny a vlhčené 

ubrousky, apod. Děti musí mít své věci označené, podepsané.  

Provozní doba v pracovní dny: 7:30 – 15:30, pracovní doba uzpůsobena požadavkům 

rodičů či zaměstnavatele. 

 

IV. Rozsah a frekvence úklidu 

Úklid v prostorách se provádí 1x denně: setřením všech podlah a povrchů na vlhko, 

koberce se čistí vysavačem, vynesením všech odpadků, umytím a dezinfekcí WC a umyvadel; 

1x týdně: omytím a dezinfekcí omyvatelných ploch a stěn hygienických zařízení; 2 x ročně: 

umytím oken, celkovým úklidem všech prostor. 

Výměna ručníků se provádí jednou za týden, v případě potřeby ihned. Výměna lůžkovin 

se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned. Ručníky a lůžkoviny se skladují 

odděleně. Použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.  

 

 

 

 

 

 

Zpracováno dne 5.1.2020, účinnost od 6.1.2020 


