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Provozní řád dětské skupiny Neználek – 
vnitřní pravidla 

 

Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání Dětské 
skupiny Neználek (dále jen DS) . 

I. Údaje o zařízení: 

Adresa: Ocelářská 1080, 190 00 Praha 9 
Zřizovatel: Neználek z.s 
Sídlo: Jažlovická 1766, Praha 4 
IČO: 09491945 
Zodpovědná osoba: Eva Nováková, tel: 777344119 
Zahájení provozu:1.9.2021 

 
II. Popis zařízení: 

Kapacita zařízení: dětská skupina do 12 dětí  

Věkové složení dětí: od 1,5 let do začátku školní docházky  

Provozní doba DS: každý pracovní den od 7:30 do 17:00 hod 

Provozovna DS: Ocelářská 1080/19000, Praha 9 

Základním účelem provozování DS je pravidelná péče o děti v dětské skupině. DS je 
provozována jako zařízení pro pravidelnou docházku dětí ve věku od 1,5 let do 
začátku školní docházky. Docházka je specifikována ve smlouvě uzavřené mezi 
provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte.  DS je pro děti otevřena každý 
pracovní den od 7:30 do 17:00 hod.  Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době 
pobytu dítěte v DS a při akcích organizovaných DS se vztahuje pojištění odpovědnosti 
za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou u České 
pojišťovny.   

Péči o děti zajišťují dvě pečující osoby s odbornou způsobilostí dle zákona č. 247/2014 
Sb. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř dětské skupiny i mimo prostory 
dětské skupiny je personál proškolen v oblasti BOZP a PO. Vedoucí DS odpovídá za 
veškeré náležitosti spojené s provozem DS, zejména za evidenci spojenou s 
přijímáním dětí do DS a za provozní náležitosti včetně dodržování Provozního řádu 
DS a dalších předpisů.  
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Přijímání dětí: Do DS přijímáme děti od 1,5 do 6 let, děti jsou přijímány v průběhu 
celého roku až do naplnění kapacity. Přednost mají děti s pravidelnou každodenní 
docházkou. DS si vyhrazuje právo dítě odmítnout. 
Před nástupem dítěte do DS je nutné uhradit rezervační poplatek ve výši 2.000, 
- Kč 

Před zahájením docházky je nutné, aby dítě absolvovalo v DS adaptaci. 
Adaptací se rozumí 10 po sobě následujících pracovních dnů, během nichž dítě 
dochází do školičky na dopoledne, případně pouze na několik hodin denně, aby se 
seznámilo s dětmi, tetami a celkovým režimem školky. Během adaptace, dítě v DS 
nespí, odchází dle aktuální potřeby.  

 

Harmonogram dne: 
7:00 - 8:30 
příchod dětí do školičky, volná hra /připravené hrací koutky, dle týdenního plánu/ 
dřívější příchod do školičky je možný pouze po předchozí dohodě 
8:30 - 9:00 
volná hra dětí 
9:00 - 9:45 
řízená činnost /rozumová, poznávací, estetická, aj.- výuka / využití motivace a her 
k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky 
9:45 - 10:15 
svačinka + hygienické návyky 
10:15 – 11:45 
pobyt venku – procházka, výlety, akce aj. / rozvoj pohybových schopností a 
dovedností /, 
v případě nepříznivého počasí náhradní program ve školce 
11:45 – 13:00 
hygiena, oběd, odchod dětí domů 
13:00 – 15:00 
odpočinek s pohádkou 
15:00 -15:30 
svačinka, odchod dětí domů 
15:30 – 17:30 zájmové kroužky/ pobyt venku / volná hra / odchod dětí domů 
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• Pobyt venku děti jsou zpravidla venku 1,5 hodiny dopoledne a 1h odpoledne 
s ohledem na dobu spánku a dobu odchodu domů, zároveň se tato doba 
upravuje s ohledem na venkovní teploty. 
 

• Odpočinek – k odpočinku využíváme část herny Lehátka jsou ve skříni 
k tomuto účelu vybavené a před spaním se rozkládají, po spaní ukládají. Ložní 
prádlo mají děti samostatně uloženo ve svém fochu v regálu. Odpočinek 
následuje individuálně během dne s ohledem na potřeby dětí do 3 let + po 
obědě je dětem umožněno relaxovat v klidu na lehátku minimálně 1 hodinu 
nebo dle individuální potřeby dítěte. Dětem, které odmítají odpočinek na 
lehátku, jsou nabízeny klidové aktivity na koberci nebo u stolečku. 
 

• Stravování – v době oběda se stravuje tolik dětí, kolik je přítomno – tj. 
maximální počet 12 dětí. Časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 
hodiny. Obědy jsou zajišťovány a dováženy externí firmou, která má certifikát 
pro přípravu dětské stravy, svačiny nakupujeme a podáváme my, jejich 
příprava je v souladu s vyhláškou, tj. pro mytí ovoce a zeleniny je vyhrazen 
samostatný dřez, skladování potravin je v souladu s doporučením výrobce 
uvedeným na obalu. 
 

• Pitný režim: Dětem je k dispozici během celého dne voda, lehce doslazený 
ovocný čaj nebo voda se sirupem. Každé dítě má z domova svou lahev, do níž je 
pití v průběhu dne dle potřeby doplňováno. 

 

III. Pobyt dítěte v DS: 

• Rodiče musí své děti do domácí školičky předávat a vyzvedávat v předem 
domluveném čase, tento čas je možné domluvit telefonicky nebo osobně. 
 

•  Rodiče, nebo rodiči pověření zástupci, předávají osobně své dítě chůvě, a to 
výlučně v prostorách DS Neználek, teprve tehdy přejímá školička za svěřené 
dítě odpovědnost. Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte oznámit 
jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. 

 
• Při příchodu dítěte do DS přebírá chůva za Vaše dítě plnou zodpovědnost. Při 

odchodu ze školičky přebírají za dítě zodpovědnost rodiče či jiné, rodiči 
pověřené osoby.  
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• Školkovné a stravné na další měsíc je nutno uhradit předem, vždy 
nejpozději k 28. dni předchozího měsíce na účet dětské skupiny:  

- č.ú.2901976248/2010 

• Výše částky školkovného a stravného je uvedena v platném ceníku DS. 

• Jedná se o částečnou úhradu nákladů na provoz dětské skupiny ze strany 
rodičů. Školkovné nezahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce – kino, 
plavání, zoo, divadlo apod…. 

• Chůva může odmítnout dítě do DS přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé 
(teplota, silný kašel, hnisavá rýma, průjem, kožní vyrážka, zvracení atd.). 
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v DS (teplota, bolesti 
břicha, zvracení, vyrážka nejasného původu, silný průjem…), budou rodiče 
neprodleně telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítě, aby se 
onemocnění nešířilo. V akutních případech bude přivolána rychlá záchranná 
služba, rodiče budou neprodleně telefonicky informováni. V případě nálezu 
klíštěte je klíště neprodleně odstraněno a ranka ošetřena dezinfekcí. V případě, 
že si rodiče výslovně nepřejí, aby pedagog klíště odstranil, uvedou tuto 
skutečnost do prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Dále jsou rodiče povinni 
informovat chůvu o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem a o dalších alergiích, 
potravinové intoleranci, epilepsii, diabetu atd. 

• Omluvy probíhají telefonicky na čísle 777 344 119 /774344119 nebo 
osobně. 

• Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby. V případě 
nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby DS, bude o dítě pečováno v rámci 
domácí péče až do příchodu rodiče, který bude vyrozuměn o místě pobytu 
dítěte všemi dostupnými prostředky. V případě, že nebude možno rodiče 
kontaktovat, vyhrazuje si provozovatel právo učinit oznámení Policii ČR. Za 
každou, byť i započatou hodinu domácí péče bude účtováno 500,- Kč (slovy: 
pět set korun českých) a dále veškeré vynaložené výdaje související s 
převedením dítěte do domácí péče. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet 
častěji k porušování provozní doby DS, může tato skutečnost vést k trvalému 
vyloučení dítěte z DS 
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IV. Úklid: 
 
Denní úklid: 

setření všech podlah na vlhko, vynášení odpadků, vyčištění koberců 
vysavačem; za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí 
umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech (včetně dětských redukcí, 
nočníků a stupátek), rukojetí splachovadel a klik u dveří. 

Týdenní, celkový: 
• jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování 

umýváren a záchodů + omytí polic s pomůckami. 
Generální: 

• minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně 
celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti, jedenkrát za dva roky 
malování, v případě potřeby ihned. 

• způsob a četnost desinsekce a deratizace: 
profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po 
konzultaci s odbornými pracovníky DDD 

• manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 
pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou 
sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou 
ukládány zvlášť a vynášeny denně odpovídajícím způsobem. 

• manipulace s prádlem: - výměna ložního prádla dle potřeby, max. jednou 
za 3 týdny - výměna ručníků – 1x týdně - čisté a použité ručníky a lůžkoviny se 
skladují odděleně; 

 

V. Další požadavky: 

• výchova ke zdravému životnímu stylu – pečující osoby v zařízení vymýšlí 
vlastní programy podporující zdravý životní styl dětí a jejich rodin – počínaje 
přednáškami o zdravé stravě a konče prevencí nemocnosti dětí pravidelným 
větráním, častým pobytem venku, psychohygienou ve formě odpočinku dětí 
atd. Pečující osoby se řídí RVP DS 

 
• DS je vybavena lékárničkou první pomoci, seznamem telefon. čísel, 

a podmínkami pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a 
náhlých onemocnění 
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VI. Přijetí dítěte do DS: 
 
Smlouva s rodiči se uzavírá na dobu určitou.  

Před skončením dohodnuté doby je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět, 
jestliže: 

 a) rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz dětské skupiny 

b) rodič včas a řádně neuhradí náklady poskytované služby či jiné platby dle této 
smlouvy 

c) je dítě nezvladatelné v kolektivu dětské skupiny, soustavně narušuje režim, 
dopouští se fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje vnitřní 
pravidla poskytovatele. Výpovědní doba činí 14dní a počíná běžet prvním dnem po 
odeslání výpovědi na adresu alespoň jednoho rodiče dle této smlouvy. Uplynutím 
výpovědní doby právní vztahy z této smlouvy zaniknou. 

• Provozovatel je oprávněn vyloučit z DS dítě, které je nezvladatelné (např. 
ohrožuje jiné děti či jim nebo sobě ubližuje apod.). Vyloučení dítěte z DS 
znamená, že vychovatelka kontaktuje telefonicky rodiče dítěte, aby se 
neprodleně dostavili do DS a zajistili péči o dítě sami. Zároveň bude tato 
skutečnost vyznačena v Přihlášce dítěte. Dítě, u kterého dochází opakovaně k 
vyloučení z DS pro nezvladatelné chování, může být vyloučeno trvale 
odstoupením od smlouvy ze strany provozovatele. 

• Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí DS, bude vychovatelka 
kontaktovat neprodleně rodiče. V případě nutnosti bude dítě předáno zpět 
rodičům. V případě, že ani po třech měsících docházky do DS není dítě 
schopno adaptace, má provozovatel právo vyloučit dítě z DS. 

• Při pobytu v DS dodržují rodiče Provozní řád DS. Rodiče dítěte dále dodržují 
pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku s 
personálem DS, s jinými dětmi docházejícími do DS a s ostatními rodiči. S 
výjimkou rodičů adaptujících se dětí rodiče setrvávají v prostoru denní 
místnosti-herny v provozní době DS jen po nezbytně nutnou dobu. Toto 
pravidlo se týká rovněž doby vyzvedávání dítěte a odchodu z DS 
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VII. Předání dítěte 

• Dítě bude předáno pouze rodiči nebo osobě starší 18 let rodiči pověřené. Tato 
skutečnost musí být předem uvedena v Přihlášce dítěte nebo stvrzena 
podepsanou plnou mocí, kterou rodič osobně s předstihem doručí do DS. 
Přebírat dítě do DS a vydávat ho dle ustanovení v tomto odstavci výše může jen 
vedoucí vychovatelka nebo vychovatelka DS 

• Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby. V případě 
nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby DS, bude o dítě pečováno v rámci 
domácí péče až do příchodu rodiče, který bude vyrozuměn o místě pobytu 
dítěte všemi dostupnými prostředky. V případě, že nebude možno rodiče 
kontaktovat, vyhrazuje si provozovatel právo učinit oznámení Policii ČR. Za 
každou, byť i započatou hodinu domácí péče bude účtováno 500,- Kč (slovy: 
pět set korun českých) a dále veškeré vynaložené výdaje související s 
převedením dítěte do domácí péče. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet 
častěji k porušování provozní doby DS, může tato skutečnost vést k trvalému 
vyloučení dítěte z DS 

 
VIII. Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné) 

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší 
mimořádné situace. 
 

IX. Závěrečná ustanovení  

• Těmito Vnitřními pravidly – provozním řádem nejsou dotčena práva a 
povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.  

• Provozovatel je oprávněn tato Vnitřní pravidla – provozní řád DS jednostranně 
doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu neprodleně 
písemně oznámit rodičům.  

• Aktuální znění těchto Vnitřních pravidel – provozního řádu je zveřejněno 
prostorách DS. Tato Vnitřní pravidla – provozní řád jsou platná a účinná od 
1.10.2021 

 

V Praze 1.10.2021                                                              Eva Nováková 


