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Vnitřní pravidla dětské skupiny Senohrabské Sovičky (Provozní řád) 
 
Vnitřní pravidla (Provozní řád) upravují podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě 
v Dětské skupině Senohrabské Sovičky (dále jen „DS“) dle zákona 247/2014 Sb.  
 
 

1. Identifikační údaje dětské skupiny:  
 

Název dětské skupiny: Senohrabské Sovičky, z.s. 
Adresa poskytovatele: Na Pískovně 468, 251 66 Senohraby 
Statutární zástupce:  Jana Hanzlová Slaninová, předsedkyně 
Kapacita zařízení:  20 dětí 
Provozní doba:  pondělí–čtvrtek 7:30–16:30 h, pátek 7:30–15:30 h 
 
Den zahájení poskytování služby péče o dítě: 1. 10. 2022 
 

 
2. Podmínky pro poskytování péče v dětské skupině 

1. Zápis do dětské skupiny 

Přihlásit dítě do dětské skupiny lze kdykoliv během roku – rozhodující je volná kapacita. Před 
nástupem dítěte do dětské skupiny je s rodičem domluvena návštěva dětské skupiny včetně 
dítěte, aby se společně seznámili s prostředím a denním chodem dětské skupiny. 

S rodičem je následně podepsána Smlouva o poskytování péče v dětské skupině uzavřená 
mezi poskytovatelem a zákonným zástupcem dítěte. 

Děti jsou do dětské skupiny zařazovány dle adaptačního plánu, který připraví pečující osoba 
po dohodě se zákonným zástupcem dítěte. 

2. Režim dne 

7:30–8:30: Příchod dětí, děti mají možnost věnovat se výtvarné činnosti či si hrát na koberci. 
S předškolními dětmi se vypracovávají předškolní listy. 

8:30–9:00: Úklid hraček, přivítání se s dětmi v ranním kroužku na koberci, na začátku si 
společně zazpíváme píseň Dobré ráno a poté děti seznámíme s tématem, kterému se 
budeme věnovat. S dětmi zpíváme, říkáme básníčky, hrajeme na hudební nástroje, hrajeme 
pohybové hry. 

9:00–9:30: Hygiena a společná svačina. 
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9:30–10:00: Příprava a oblékání na pobyt venku. 

10:00–12:00: Výprava do přírody, hrajeme pohybové hry, sledujeme změny přírody, volná 
hra. 

12:00–12:30: Hygiena a společný oběd. 

12:30 – 13:00 Odchod dětí, které chodí pouze na dopoledne. 

12:30–14:00: Čtení pohádek, odpočinek. Děti, které po pohádce nespí, se mohou věnovat 
výtvarné činnosti nebo si hrát na koberci. 

14:00–14:30 Hygiena a společná svačina. 

15:00–16:30 Odpolední program, pobyt na zahradě, volná hra, výtvarné aktivity, odchod dětí 
domů. 

Dětská skupina je otevřena od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 16:30 hod., v pátek od 7:30–
15:30 hod. Do DS přicházejí děti zdravé, pravidelně a včas do 8:30 hodin, aby se mohly 
zúčastnit ranních činností. Po obědě je možné děti vyzvedávat od 12:30 do 13:00 hod., po 
odpočinku a svačině od 15:30 do 16:30 hod. Případně je možné se individuálně dohodnout 
jinak. 
 
Při příchodu a odchodu musí rodiče nebo jimi pověřené osoby (uvedené v Evidenčním listu 
dítěte) dítě osobně předat pečující osobě, totéž platí u převzetí. Docházka je evidována 
elektronicky. 
 
V případě, že zůstane dítě v DS po provozu, pečující osoba kontaktuje rodiče a pokud je to 
možné, zůstane s dítětem až do té doby, dokud si je nevyzvedne rodič nebo jím pověřená 
osoba. 
 
Při ranním předávání dítěte rodič informuje pečující osobu o důležitých okolnostech 
spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná 
se především o okolnosti, které by mohly ovlivnit fyzickou či psychickou pohodu dítěte. Rodič 
předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. 

Za příznivého počasí tráví děti nejméně 3 hodiny venku na čerstvém vzduchu. 

3. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Do dětské skupiny se přijímají pouze zdravé děti, které nemohou být zdrojem infekce pro 
ostatní. Pokud pečující osoba zjistí v průběhu dne, že je dítě nemocné, informuje o tom 
neprodleně rodiče, kteří si jej co nejdříve z DS vyzvednou. V případě nutnosti zajistí 
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poskytnutí zdravotních služeb. Taktéž nemohou být dítěti v dětské skupině podávany léky. 
 
Za bezpečnost dětí v DS odpovídají po celou dobu práce s dětmi odpovědné osoby DS, a to 
od doby převzetí až po dobu předání rodičům nebo jimi pověřeným osobám. 

Nemůže-li rodič dítě do školy přivést nebo odvést, může tak učinit jiná rodiči pověřená 
osoba, která je zapsaná v Evidenčním listu dítěte. 

4. Zázemí 

Budova dětské skupiny Senohrabské Sovičky se skládá ze dvou hlavních místností – denní 

místnost a klidová místnost. Denní místnost slouží k výtvarným činnostem, ke hraní a 

stravování. V denní místnosti je plně vybavená kuchyňská linka. 

 

Klidová místnost je vybavena lůžky pro děti a slouží k odpočinku po obědě a čtení pohádek.  

Obě místnosti disponují velkými okny, která zajišťují dostatečný přísun denního světla, 

umožňují řádné větrání prostoru a jsou osvětleny zářivkovými svítidly. 

 

V prostorách budovy je dále k dispozici šatna, sociální zařízení pro dospělé včetně výlevky, 

sociální zařízení pro děti, které je vybaveno 4 dětskými záchody, 4 dětskými umyvadly, 

nočníky a sprchovým koutem.  

 

K prostorám dětské skupiny náleží zahrada o velikosti 1543m2, kde mají děti k dispozici 

pískoviště, zahradní kuchyňku, bahniště, zahradní domek, lanový park, motorky, míče. Dále 

je zde k dispozici zahradní altán, kde si děti mohou tvořit, svačit či vypracovávat pracovní 

listy. Na zahradě je dále k dispozici jurta, která slouží pro kroužky a slavnosti. 

 

5. Stravování a pitný režim 

Oběd a dopolední svačinu dětem zajišťuje DS Senohrabské Sovičky, odpolední svačinu si nosí 
děti samy z domova. Dětem se během jídla připomínají základní společenské a hygienické 
návyky. 

V průběhu celého dne je dětem k dispozici voda, případně čaj. Děti mají vlastní podepsanou 
lahvičku na pití, kam je jim pití doplňováno. 
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6. Vybavení dětí 

Pro bezpečný a příjemný pobyt ve venkovním prostředí je nutné, aby měly děti dobré 
vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. Toto vybavení zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí 
školky prostor v šatně na náhradní oblečení, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič. 
Děti by měly mít k dispozici každý den pláštěnku a holinky, tyto věci je možné ponechat v 
prostorách šatny DS Senohrabské Sovičky. 

Na pobyt venku děti potřebují batůžek (nejlépe s přední přezkou) a podepsanou lahvičku na 
pití. 

7. Platby 

Služba péče o dítě v DS Senohrabské Sovičky je hrazena příspěvky rodičů ve výši aktuálního 
ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování péče o dítě v dětské skupině 
uzavřené mezi poskytovatelem a zákonným zástupcem dítěte. 

Úhradu za péči o dítě v DS (školkovné) jsou rodiče povinni zaplatit vždy do 20. dne 
předchozího měsíce na bankovní účet poskytovatele 2000676229/2010. 

Pokud rodiče opakovaně nezaplatí školkovné a nedohodnou si s odpovědnou osobou jiný 
termín úhrady, může odpovědná osoba rozhodnout o ukončení docházky do DS. 

8. Režim úklidu 

Výměna lůžkovin se provádí 1× za 14 dní. 

Úklid v prostorách se provádí: 

1× denně: 

• setřením všech podlah a povrchů na vlhko, koberce se čistí vysavačem; 

• vynesením všech odpadků; 

• umytím a dezinfekcí WC a umyvadel;  

1× týdně: omytím a dezinfekcí omyvatelných ploch a stěn hygienických zařízení;  

2× ročně: umytím oken, včetně rámů a svítidel, celkovým úklidem všech prostor, čištění 
koberců (v případě nutnosti vícekrát do roka);  

1× za 2 roky výmalba prostor 
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9. Omluva a evidence dětí 

Nepřítomnost dítěte je třeba ohlásit v elektronické docházce nejpozději do 7. hodiny ranní 
daného dne. 

Zákonní zástupci vyplní Evidenční list dítěte, ve kterém je vyplněno: jméno a příjmení dítěte, 
rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jména a 
příjmení zákonných zástupců, jejich zaměstnání, sourozenci, telefonické spojení. Seznam 
osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrdí 
dětský lékař, a to před nástupem do DS. 

10. Závěrečná ustanovení 

Vnitřní pravidla (Provozní řád) je platný a účinný od 1. 10. 2022. 

Provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů. 

Poskytovatel je oprávněn Vnitřní pravidla (Provozní řád) jednostranně doplňovat nebo 
upravovat. Každou zamyšlenou úpravu vnitřních pravidel (provozních pravidel) oznámí 
poskytovatel s dostatečným předstihem zákonnému zástupci dítěte. 

Znění Vnitřních pravidel (Provozního řádu) je zveřejněno na internetových stránkách 
www.senohrabskesovicky.cz a v prostorách DS. 

 

 

V Senohrabech dne 30. 9. 2022 

 

Bc. Jana Hanzlová Slaninová 

 

http://www.senohrabskesovicky.cz/

