
      

Provozní řád DS DOMINO Liberec z.s.

1 Údaje o zařízení

Adresa zařízení: DOMINO Liberec z.s., Pražská 15/23, Liberec III.
Telefonní spojení: 720 158 994
E-mail: domino.liberec@email.cz
Webové stránky:
Typ: Dětská skupina veřejná

Kapacita zařízení: 12 dět ve věku od 1 roku do zahájen  povinné školn  docházky
Provozní doba: Ponděl  až pátek od 7.00 do 18.00 hodin
Provozovatel: DOMINO Liberec z.s., Krakonošova 453, Liberec 14
IČO: 22827145
Účinnost provozu DS od: 18.4.2016

2 Úvodní ustanovení

2.1 Obecná ustanovení 

Dětskou skupinu DOMINO Liberec z.s provozuje spolek DOMINO Liberec z.s. (dále jen „provozovatel“).

Provozn  řád je soubor pravidel a opatřen , která upravuj  práva a povinnost všech zúčastněných stran, provoz 
a vnitřn  režim Dětské skupiny, organizačn  požadavky, zásady bezpečnost a zdrav , zppsob zajištěn  vhodného 
mikroklimatu, zppsob a četnost úklidu a zppsob s nakládán m prádla (dle zákona č. 247/2014 ofciáln  název 
„Vnitřn  pravidla DS“).

2.2 Právní předpisy

Zř zen  Dětské skupiny DOMINO Liberec z.s. (dále jen „DS“) a provoz se ř d  těmito právn mi předpisy: 

 zákonem o poskytován  služby péče o d tě v dětské skupině a o změně souvisej c ch zákonp 
č. 247/2014 Sb.

 zákonem o ochraně veřejného zdrav  č. 258/2000 Sb. ve zněn  pozdějš ch předpisp
 zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobn ch údajp
 vyhláškou o hygienických požadavc ch na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dět 

č. 281/2014 Sb.
 vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanov  hygienické požadavky na prostory a provoz škol, 

předškoln ch zař zen  a některých školských zař zen 
 vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavc ch na stravovac  služby a o zásadách osobn  

a provozn  hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškoln ch zař zen ch, atd.
 nař zen m vlády č. 178/2001 Sb., který stanov  podm nky ochrany zdrav  zaměstnancp při práci
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 zákon č. 183/2006 Sb., o územn m plánován  a stavebn m řádu (stavebn  zákon), ve zněn  pozdějš ch 
předpisp

 zákon č. 133/1958 Sb., o požárn  ochraně, ve zněn  pozdějš ch předpisp
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územn ch rozpočtp, ve zněn  pozdějš ch předpisp
 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jej m vystupován  v právn ch vztaz ch, ve zněn  

pozdějš ch předpisp

Z hlediska potravinového práva
 nař zen  (ES) č. 178/2002, kterým se stanov  obecné zásady a požadavky potravinového práva, 

zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanov  postupy týkaj c  se bezpečnost potravin 
– (jedná se o obecné zásady a požadavky potravinového práva

 nař zen  (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, ve zněn  pozdějš ch předpisp
 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobc ch, ve zněn  pozdějš ch předpisp 

+ komoditn  vyhlášky k tomuto zákonu
 nař zen  (ES) č. 882/2004 o úředn ch kontrolách
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdrav , ve zněn  pozdějš ch předpisp
 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinárn  péči a o změně některých souvisej c ch zákonp (veterinárn  

zákon), ve zněn  pozdějš ch předpisp

2.3 Práva a povinnost ddětí zákonných zástupc  a zamdstnanc  DS 

2.3.1 Práva a povinnost ddě
D tě má právo na: 

 výchovu a péči směřuj c  k rozvoji všech jeho schopnost a dovednost
 volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi
 na poskytován  ochrany společnost, na emočně kladné prostřed  a projevován  lásky
 na svobodu projevu
 kdykoliv se nap t a doj t na toaletu
 j st pouze to a tolik, kolik chce
 být vždy vyslechnuto, m t vlastn  názor a být respektováno
 požádat kdykoliv o pomoc

Dět jsou povinni dle svých schopnost dodržovat pravidla, která se stanov  na začátku školn ho roku. 

2.3.2 Práva a povinnost zákonných zástupc 

Zákonn  zástupci dět maj  právo: 

 na informace o prpběhu dne v DS, o koncepci DS
 účastnit se akc  pořádaných DS
 vstupovat do tř d a účastnit se programu
 promluvit kdykoliv s pečuj c  osobou př mo ve tř dě (pokud je to naléhavé) nebo si domluvit 

konzultaci 
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Zákonn  zástupci dět jsou povinni: 

 zajistt, aby d tě bylo vhodně a čistě upraveno a vybaveno dle aktuáln ch informac , zajistt 
odpov daj c  oblečen  při nepř zni počas  (letn  slunce, déšť, mráz)

 kontrolovat obsah skř něk, zda neobsahuj  nebezpečné věci (ostré předměty, igelitové pytl ky, 
léky apod.)

 na vyzván  se zúčastnit projednáván  závažných otázek týkaj c ch se d těte
 informovat dětskou skupinu o změně zdravotn  zppsobilost, zdravotn ch obtž  nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly m t vliv na d tě (nevolnost, rozvod, úmrt v rodině, …)
 neodkladně oznamovat dětské skupině nepř tomnost d těte
 neprodleně informovat dětskou skupinu o změně údajp uvedených v evidenčn m listě (změna 

telefonn ch č sel, adresy, osoby oprávněné k vyzvedáván  d těte, …)
 zákonn  zástupci v době určené pro př chod dět do dětské skupiny předávaj  d tě po jeho 

převlečen  v šatně pečuj c  osobě př mo ve tř dě, nen  př pustné nechat d tě samotné 
a předpokládat, že do tř dy dojde samo – v tom př padě by dětská skupina nenesla odpovědnost 
za bezpeč  d těte

 zákonn  zástupci přeb raj  d tě od pečuj c  osoby př mo ve tř dě nebo v prostorách venku v době 
určené pro odchod z dětské skupiny, d tě je vydáno pouze osobám uvedeným v evidenčn m listu

 pokud zákonn  zástupci potřebuj  d tě do skupiny přivést či jej vyzvednout v jiný než určený čas, 
je třeba se s pečuj c  osobou předem dohodnout na době vyhovuj c  oběma stranám 
a nenarušuj c  program ve tř dě

 zákonn  zástupci se mohou informovat o c lech, záměrech, formách a obsahu výchovy a péče, 
dokument je volně př stupný na nástěnce v šatně skupiny

 řádně a včas hradit poplatek za pobyt v DS a stravné

2.3.3 Práva a povinnost pečujících osob

 má právo nepřijmout do skupiny d tě nachlazené či s jiným infekčn m onemocněn m v zájmu 
zachován  zdrav  ostatn ch dět. V př padě zjištěn  př znaku u d těte pečuj c  osoba okamžitě 
informuje zákonné zástupce a bude požadovat jeho vyzvednut z kolektvu.

 pečuj c  osoba má právo na zdvořilé chován  ze strany zákonných zástupcp a dpstojné prostřed , 
ve kterém vykonává svou práci

 pečuj c  osoba rozhoduje o metodách a postupech při naplněn  výchovných c lp
 pečuj c  osoba přisp vá svou činnost k naplněn  výše uvedených práv d těte
 pečuj c  osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o všech osobn ch údaj ch dět, zákonných 

zástupcp i ostatn ch zaměstnancp
 pečuj c  osoba je povinna dodržovat pravidla bezpečnost práce a ochrany zdrav 
 pečuj c  osoba je povinna odpov dat zákonným zástupcpm na jejich připom nky a dotazy 

vhodným zppsobem

3 Provoz a vnitřní režim ddtské skupiny 
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3.1 Scházení a rozcházení ddě

Doba přiváděn  dět do DS je od 7,00 hodin dle potřeb rodičp. Pozdějš  př chody (po 8.30 hodině) je třeba 
předem nahlásit. Rodiče jsou povinni dovést d tě do tř dy a osobně ho předat pečovatelce. Pro nově př choz  
dět do dětské skupiny je uplatňoován individuálně přizppsobený adaptačn  režim. 
Doba vyzvedáván  dět z dětské skupiny je buď po obědě od 12 – 12,30 hodin nebo po odpoledn  svačině 
od 15.00 do 18.00 hodin. 

3.2 Adaptační program

Obdob  adaptace je obtžné pro všechny dět. Vyrovnávaj  se s odloučen m od rodičp, s denn m režimem 
v dětské skupině, uč  se fungovat v kolektvu vrstevn kp, setkávaj  se s novou autoritou v podobě pečuj c  osoby 
a ocitaj  se v neznámém prostřed . Aby tento proces prob hal nenásilnou formou bez stresu, je možno využ t 
adaptačn  program. 

3.3 Docházka dítdte do ddtské skupiny

Nepř tomnost d těte v DS (nemoc a podobně) jsou rodiče povinni oznámit neprodleně telefonem nebo e-mailem
a předběžně stanov  dobu, po kterou bude d tě nepř tomno. Předem známou nepř tomnost omlouvaj  rodiče 
den předem z dpvodp stravován  do 14 hodin. 

Do DS přicházej  a odcházej  dět v doprovodu rodičp, zákonného zástupce, popř padě pověřené osoby. Tato 
pověřená osoba mus  být uvedena ve „Vyzvedávac m listu“ d těte, př padně mus  m t p semné zmocněn  
od rodičp. 

Zákonn  zástupci jsou povinni si d tě vyzvednout tak, aby opustlo dětskou skupinu nejpozději v 18.30 hodin. 
Pokud si pověřená osoba nevyzvedne d tě ve stanovené době, pečovatelka bude postupovat následovně: 
- pokus  se kontaktovat zákonné nebo pověřené osoby, telefonicky též uvědom  vedouc  dětské skupiny
- pečuj c  osoba učin  dalš  kroky, zejména se bude ř dit postupem doporučeným MŠMT – obrát se na obecn  
úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb,. o sociálně právn  ochraně dět, ve zněn  pozdějš ch předpisp, 
povinen zajistt d tět neodkladnou péči, př padně se obrát na Policii ČR.

3.4 Organizace dne v DS – Plán výchovy

 7,00 - zahájen  provozu
 7.30 – 8.30 - př chody dět, spontánn  hra
 8.30 – 9.00 - hygiena, svačina
 9.00 – 10.00 - didaktcké činnost ř zené
 10.00 – 11.30 - pobyt venku
 11.30 – 12.00 - hygiena, oběd

 12.00 – 12.15 - hygiena, př prava na spánek
 12.15 – 14.00 - odpoledn  odpočinek, klidové činnost
 14.00 – 14.30 - hygiena, odpoledn  svačina
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 14.30 – 16.30 - odpoledn  program, spontánn  hry dět - vyzvedáván  dět
 16.30 – 17.00 - hygiena, odpoledn  svačina
 17,00 – 18.00 - odpoledn  program, spontánn  hry dět - vyzvedáván  dět
 18.00  - ukončen  provozu

Organizace dne je pouze orientačn , pečuj c  osoba si program dne přizppsobuje aktuáln m potřebám dět. Mus  
se však bezpodm nečně dbát na hygienické požadavky a individuáln  zájmy dět. 

Dětem poskytujeme výchovnou péči, zaměřenou na rozvoj schopnost d těte a jeho kulturn ch 
a hygienických návykp přiměřených věku d těte, v souladu s konceptem výchovy a péče o d tě v DS. 

Výchovný proces se uskutečňouje po celý den pobytu dět v DS – tj. při všech činnostech. Dopoledn  činnost 
prob haj  formou plánovaných celkp, které na sebe úzce navazuj . Využ váme situačn ch momentp, 
respektujeme přán , potřeby a zájem d těte. Usilujeme o to, aby byly dět vychovávány neformálně, hravými 
činnostmi, ve kterých se prol naj  všechny výchovné okruhy. Rovněž se snaž me zajistt rovnováhu činnost 
ř zených, spontánn ch a relaxačn ch. Nezastupitelnou roli v předškoln m věku má volná hra. Zdánlivě obyčejná, 
ale z hlediska osvojen  prosociáln ho chován , prosazen  vlastn  osobnost, vyhledán  m sta v komunitě, osvojen  
rpzných dovednost a návykp zcela nezastupitelná. Proto j  dáváme velký prostor a snaž me se dět při n  co 
nejméně vyrušovat. C le pln me prpběžně již od rann ch hodin. Preferujeme metody a formy, které respektuj  
specifka předškoln ho věku d těte. 

Obsahy, c le a metody výchovy a péče v DS jsou podrobně sepsány v Ročn m tematckém plánu DS, který je 
veřejně př stupný v šatně dětské skupiny. Ročn  tematcký plán je vytvořen v souladu s Plánem výchovy a péče 
DS, která je součást Ročn ho tematckého plánu DS .  

Použ vané zkratky: 
RK – rann  kruh, RC – rann  cvičen , ŘČ – ř zená činnost, OZČ – odpoledn  zájmová činnost, 
IB – integrovaný blok, TC – tematcký celek

Spontánní hry

Prob haj  od př chodu dět do pobytu venku a po odpoledn m odpočinku – prob haj  celý den, prol naj  se 
s činnostmi ř zenými pečuj c  osobou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuáln  potřeby dět. Pečuj c  
osoba hru obohacuje novými nápady, ale dbá na to, aby hru nenarušovala.

Didaktcky řízené činnost

Prpřezové ř zené činnost s malou skupinou nebo jednotlivci jsou nab zeny v prpběhu rann ch a odpoledn ch her 
dle volby dět, hlavn  didaktcky ř zené činnost s větš  skupinou prob haj  zpravidla formou RK od 9 hodin 
a v době od 14,30.

Pohybové aktvity
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Dět maj  dostatečný prostor pro pohybové vyžit po celý den, tzn. při hře, při pobytu venku. Motvované cvičen  
zařazujeme každý den, dbáme na správné držen  těla, vedeme dět k vytrvalost a zdatnost. Dět do cvičen  
nenutme, ale snaž me se o jejich motvován  k pohybu (cvičen  s maňoásky, cvičen  s dětskou hudbou apod.)

Výchovná činnost

Výchovná činnost prob há podle konceptu výchovy a péče a je př padně přizppsobována věku 
a skladbě aktuálně př tomných dět. Dáváme dpraz na harmonické prostřed , pocit bezpeč  a dpvěry, 
respektován  individuality d těte a jeho šťastné prožitky a zážitky. Podporujeme u dět tvořivost 
a fantazii. 

Pobyt venku

Pobyt venku je zařazován do programu dle klimatckých podm nek v dopoledn ch i odpoledn ch hodinách cca. 
dopoledne od 10.00 do 11.30 hodin a v odpoledn ch hodinách od 14.30 do 16.00 hodin.

Při pobytu venku jsou prováděny ř zené i spontánn  činnost, tzn. sezónn  činnost, pohybové činnost, prvky 
sportovn ch her, turistka, poznávac  činnost.

Převážně v zimn ch měs c ch jsou do programu zařazovány vycházky.

Odpočinektí spánektí relaxace

Vycház me z individuáln ch potřeb dět. Po obědě v čase od 12.30 – 14.00 hodin odpoč vaj  všechny dět při 
poslechu čtené pohádky či relaxačn  hudby. Dět se na odpoč ván  převlékaj  do pyžama. Nemusej  spát, pouze 
odpoč vat, maj  možnost si do postýlek vz t svoji obl benou hračku, vždy si mohou doj t na záchod. Dět s nižš  
potřebou spánku mohou př padně vstát, pečovatelky jim nab z  náhradn  klidové aktvity. 

Lehátka jsou ukládána v určených prostorách, lpžkoviny a pyžama jsou označeny a ukládány do větratelných 
skř n  s oddělenými a značkou označenými přihrádkami. 

Lpžkoviny jsou pravidelně převlékány a udržovány v čistotě. 

3.5 Stravování a pitný režim

Stravování:

Svačina a obědy dováž  denně dodavatel Gastrovan Zuzana Van čková ve várnic ch. Obědy se vydávaj  od 12.00 
do 12.30 hodin. J dlo na tal ře připravuje pečuj c  osoba. Při obědě použ vaj  dět dle možnost př bory, pij  
z hrnečkp. Všichni zaměstnanci vedou dět k samostatnost, malým dětem pomáhá dle potřeby pečuj c  osoba.

Svačiny se podávaj  v době od 8.30 do 9.00 hodin a odpoledne 14.00 do 14.30 a 16,30 do 17,00 hodin. 
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Rodiče si mohou přinést vlastn  j dlo pro své d tě ve vlastn ch uzavřených nádobách. Za tuto stravu nenese 
dětská skupina odpovědnost. Odhlašován  stravy se provád  do 14 hodin předešlého dne. Pokud nebude d tě 
odhlášeno, mohou si rodiče oběd vyzvednout ve skupince ve vlastn ch nádobách v době od 12 – 12,30 hodin. 

Násilné nucen  dět do j dla považujeme za nepř pustné, ale plat zásada v zájmu zdravé, vyvážené stravy, aby 
alespoňo ochutnaly. Plýtván  a vyb ravost dět v j dle nen  podporována. Nádob  se umývá v myčce v prostorách 
př pravy j dla. V DS se stravuj  pouze dět a zaměstnanci, žádn  ciz  strávn ci.

Pitný režim:

Dět maj  po celý den k dispozici ve tř dě nápoje, dět se obsluhuj  samy nebo požádaj  pečuj c  osobu, maj  
k dispozici své nádoby na pit. Pečuj c  osoba během dne dohl ž , aby měly dět během dne dostatek tekutn 
(společné pitné chvilky během programu). Nápoj vždy doplňouj  dle potřeby. Nápoje se obměňouj  – čaje, ovocné 
šťávy, voda, vitam nové nápoje – slazené či neslazené. 

3.6  Ozdravná opatření a otužování

Pečuj c  osoby dbaj  na dodržován  přiměřené teploty v m stnostech a dostatek větrán  během dne. Dbaj  
na přiměřenou m ru oblečen  při pobytu ve tř dě i venku. Dodržuje se dostatečný pobyt venku, v teplých 
měs c ch se využ vá co nejdelš ho pobytu venku. Ven se chod  za každého počas  (pouze mimo extrémn  
klimatcké podm nky či nepř znivou smogovou situaci). Všechny dět si po obědě čist zuby. 

4 Organizační požadavky

4.1 Organizace školního roku

Provoz DS byl zahájen 18.4.2016. DS funguje celoročně. Během školn ch prázdnin mpže být na 14 dn  provoz 
omezen. Přesný term n bude vždy oznámen do 31. března př slušného roku. Plánované přerušen  provozu DS 
bude též v době vánočn ch prázdnin. V obdob  přerušeného provozu se budou provádět př padné opravy 
a rekonstrukce, malován  a pravidelná údržba budovy.

Běžný školn  rok zač ná 1. zář  a konč  31. srpna následuj c ho kalendářn ho roku. Plánované omezen  nebo 
přerušen  provozu oznám  rodičpm vedouc  dětské skupiny nejméně jeden měs c předem (vyjma omezen  
o letn ch prázdninách). 

4.2 Doba umístdní dítdte v DS

D tě mpže navštěvovat DS buď celodenně, nebo ve zkrácené denn  době (ppldenn ). Zákonný zástupce mpže též 
využ t tzv. model stř davé docházky a to v př padě, kdy se na jednom m stě vystř dá jedno d tě s jiným 
um stěným d tětem pouze některé dny v týdnu. 

Obvykle se jedná o pravidelné dlouhodobé, tzn. celoměs čn  um stěn  d těte. Maximáln  doba dlouhodobého 
um stěn  d těte je do dne zahájen  povinné školn  docházky. 
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V př padě volné kapacity zař zen  je možné um stt d tě př ležitostně, tzn. jednorázově, přednost má však 
pravidelné dlouhodobé um stěn . Tato služba je zpoplatněná na 300,-Kč/den bez stravy.

4.3 Žádost o přijeě k docházce do DS

Žádost do DS podá zákonný zástupce d těte na předepsaném formuláři.  Žádost se předává vedouc  pečuj c  
osobě. 

Dět nepřijaté do DS  z dpvodu plné kapacity se stávaj  náhradn ky. Maj  přidělena pořadová č sla. V př padě 
uvolněn  m sta v DS je toto m sto nab dnuto dalš mu d tět podle pořad . 

Podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdrav  ve zněn  pozdějš ch předpisp vydaných na základě 
tohoto zákona, stanov  specifckou podm nku přijet d těte do zař zen , kterou je doklad prokazuj c , že se d tě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkován m, nebo že je prot nákaze imunn  nebo se nempže očkován  
podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Rozhodnut o přijet d těte do DS  vydává vedouc  pečuj c  osoba. Zákonný zástupce podep še smlouvu 
o poskytován  služeb péče o dět v DS DOMINO Liberec z.s..

Rozhodnut o přijet d těte do DS včetně podepsané smlouvy plat na dobu smluvn  – se zkušebn  dobou tř  
měs cp. 

4.4 Ukončení umístdní dítdte v DS 

K ukončen  smlouvy o poskytován  služeb v DS DOMINO Liberec z.s. dojde uplynutm doby, na kterou byla 
smlouva uzavřena popř padě dohodou. 

Provozovatel mpže rozhodnout o ukončen  smlouvy v př padě, že zákonn  zástupci d těte závažným zppsobem 
nebo opakovaně porušuj  Provozn  řád DS DOMINO Liberec z.s..

Provozovatel mpže rozhodnout o ukončen  smlouvy v př padě, že specifcké potřeby d těte přesahuj  možnost 
provozovatele (např. d tě chronicky nemocné či d tě vyžaduj c  služby přesahuj c  rámec možnost DS).

Provozovatel mpže rozhodnout o ukončen  smlouvy po tř měs čn  zkušebn  době – viz. bod 4.4 a to z dpvodu 
nepřizppsoben  se d těte podm nkám provozu DS.

4.5 Evidence dítdte

Každé d tě zařazené do DS má zř zen Evidenčn  list. 

Zdravotn  stav d těte a potvrzen  o pravidelném očkován  d těte bude lékařem potvrzeno před nástupem d těte 
do DS. Rodiče nahlás  v DS každou změnu ve výše uvedených údaj ch (dle bodu 2.2.2 – povinnost zákonných 
zástupcp). Informace o dětech jsou dpsledně využ vány pouze pro vnitřn  potřebu dětské skupiny, oprávněné 

orgány státn  správy a samosprávy a pro potřebu uplatněn  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném př stupu 
k informac m ve zněn  pozdějš ch předpisp.  
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4.6 Poplatektí stravné a pitný režim v DS

4.6.1. Poplatek za pravidelný pobyt v DS dle platné smlouvy je stanoven takto:  

Celodenn  docházka:   školné 4.200tí- + stravné 1.500tí- (paušál na 18 dní docházky)

Zkrácený režim: 

 Počet dnp v týdnu 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dnp

Cena za měs c bez podpory

Cena s podporou OPV 
Zaměstnanost

Stravné

1.000,-

600,-

300,-

2.000,-

1.200,-

600,-

2.700,-

1.500,-

900,-

3.600,-

1.800,-

1.200,-

4.200,-

2.200,-

1.500,-

Splatnost dané částky je do 20 dne na následuj c  měs c v     hotovost nebo na účet: 246465932/0300 po dobu   
celého školn ho roku i během letn ch prázdnin. Opakované neuhrazen  těchto plateb je považováno za závažné 
porušen  provozu dětské skupiny DOMINO Liberec z.s. a mpže být i dpvodem pro ukončen  docházky d těte 
do DS.

V př padě nemoci nebo dovolené bude cena přizppsobena délce docházky: 

Školné: nemoc se odeč tá až po druhém týdnu nemoci ve výši 100,-Kč/den.

     Stravné: za každý včasně odhlášený den 75,-Kč/celodenn , 69,-Kč/polodenn .

Podmínky poskytování služby péče o dítd v     ddtské skupind jsou zákonným zástupcem provozovateli hrazeny   
k částečné úhradd náklad  provozu.

4.6.2. Poplatek za př ležitostný pobyt v DS dle platné smlouvy je stanoven takto: 

celodenn  se stravou:  300,- + 75,- = 375,-Kč

 odhlášen  obědp nejpozději do 14 hodin den předem, neodhlášené obědy jsou poč tány v plné výši. 
 j deln  l stek je k nahlédnut na nástěnce v DS
 cena stravného na celý den je 75,-Kč (zahrnuje 3 svačiny a 1 oběd)

4.7 Výbava pro ddt do DS

 bačkory (NE tenisky, crocsy či pantofe)
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 oblečen  na hran  do tř dy – nejlépe tepláky a tričko, leg ny, zástěrku, šortky, v zimě stač  

punčocháče
 náhradn  oblečen  (pro př pad nehody) – tričko, spodn  prádlo, ponožky, punčocháče, tepláky

 oblečen  na ven (podle aktuáln ho počas ) – kraťasy – NE šaty a sukně (bod 5.2 Bezpečnost), 
tepláky, šusťákové kalhoty (do gumy v pase), svetr či mikinu, bundu, v zimě nejlépe kombinézu

 stabilně hol nky a pláštěnku
 pyžamo
 zubn  pastu, kartáček 
 pleny a př slušenstv  (pudr či zásyp a vlhčené ubrousky)
 bryndák
 hřeben či kartáč pro holčičky s dlouhými vlasy

Dále vždy v prvn  den nástupu a poté po vyzván : 

 1 balen  pap rových kapesn kp 

Oblečen  mus  být funkčn  (zipy, knof ky, tkaničky), nemělo by být d tět malé ale ani velké. Dět se 
v nepohodlném oblečen  c t nesv  a přisp vá to k rozmrzelost.  Všechny věci mus  být podepsané nebo označené
značkou d těte. Je třeba dbát na aktuálnost počas . Je potřeba poč tat s tm, že se chod  ven 
za každého počas  a dět se mohou umazat. 

4.8 Hračky

Do dětské skupiny si mohou dět přinést svou vlastn  hračku. Tyto hračky mus  být pro dět bezpečné, nesm  
zapř činit úraz d těte a nesm  m t ostré hrany. Každou hračku, kterou si d tě do dětské skupiny přinese, mus  
schválit pečovatelka při př chodu d těte do dětské skupiny.
Dětská skupina nenese odpovědnost za př padné poškozen  nebo ztrátu hračky. 

4.9 Společné aktvity a komunikace s rodiči

Společné činnost pro dět a rodiče prob haj  během celého školn ho roku (např. vánočn  bes dky, podzimn , 
vánočn  či velikonočn  tvořen , výlety apod.)
Kontakt se všemi pečovatelkami je možný kdykoli během dne osobně, e-mailem nebo na telefonn m č sle dětské
skupiny. Veškeré informace pro rodiče jsou na nástěnce v šatně dětské skupiny. 

5 Zásady bezpečnost a zdraví

5.1 Zdraví

 Do dětské skupiny chod  pouze dět zdravé.
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 D tě se nepřij má do dětské skupiny nedoléčené, výjimkou je pravidelně už vaný lék, který neřeš 

akutn  onemocněn  a jeho podáván  je doloženo lékařskou zprávou o jeho nezbytnost podáván  
v době docházky do dětské skupiny.

 Kašel, přetrvávaj c  rýma, prpjem, zvracen , červené spojivky, vyrážka a podobné př znaky 
mohou být dpvodem k nepřijet či vyloučen  d těte z docházky, i pokud nejsou provázené 
teplotou. 

 Pokud se během dne změn  zdravotn  stav d těte, jsou o tom zákonn  zástupci neprodleně 
informováni a vyzváni k jeho vyzvednut. 

 Zákonný zástupce předá potvrzen  o ukončen  nemoci a souhlas lékaře s návratek d těte 
do kolektvu u všech onemocněn  trvaj c ch déle než 7 kalendářn ch dnp. 

 Při výskytu pedikulózy (veš dětská) jsou neprodleně informováni zákonn  zástupci a vyzváni 
k vyzvednut d těte. D tě se vrac  do kolektvu až po řádném odvšiven , v př padě, že zákonn  
zástupci přiváděj  d tě do kolektvu opakovaně neodvšivené, bude informován orgán sociáln  
péče. Pečuj c  osoby nemohou plošně kontrolovat hlavy dět, aby nerozš řily pedikulózu 
na ostatn  dět.

 Zákonn  zástupci jsou povinni informovat pečuj c  osobu o všech skutečnostech týkaj c ch se 
zdravotn ho stavu d těte (rann  nevolnost, mdloby apod.)

 Zákonn  zástupci jsou povinni informovat dětskou skupinu o infekčn m onemocněn , se kterým 
d tě přišlo do styku nebo které prodělává.

 Pečuj c  osoba má právo v př padě pochybnost o zdravotn m stavu d těte vyžádat si 
od zákonných zástupcp potvrzen  od lékaře. Pečuj c  osoby nesou zodpovědnost za dodržován  
hygieny, přiměřené větrán  vhodné oblečen  ve tř dě i venku, dbaj  na dodržován  pitného 
režimu a dobu venku přizppsobuj  klimatckým podm nkám. 

 Denn  doba pobytu venku bývá zpravidla 1,5 hodiny dopoledne, v zimn m i letn m obdob  lze 
dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovn  teploty – pobyt venku mpže být dále zkrácen
nebo vynechán při mimořádně nepř znivých klimatckých podm nkách (silný v tr, silný déšť, 
mlha, teplota nižš  než 10 st. mrazu nebo mimořádně velké horko) a při vzniku nebo možnost 
smogové situace. (§ 21 odst. 2 vyhlášky 410/2005 Sb.)

 V celém objektu dětské skupiny plat zákaz kouřen  v souvislost se zákonem 379/2005 Sb. 
 Na konci týdne si dět odnáš  domp na vyprán  pyžamo a ostatn  oblečen .
 Dětská skupina zajišťuje výměnu lpžkovin 1x 3 týdny, výměnu ručn kp týdně, v př padě potřeby 

i častěji.
 Každé d tě má svpj ručn k, kdo si přinese i hřeben, na m stě označeném vlastn  značkou.

5.2 Bezpečnost

 K zajištěn  bezpečnost dět při pohybu uvnitř dětské skupiny i mimo jej  prostory je personál 
proškolen v oblast BOZP.

 Všechny dět jsou v dětské skupině pojištěny prot úrazpm a nehodám v době pobytu d těte 
v dětské skupině a při akc ch dětskou skupinou organizovaných. Úrazem v dětské skupině je 
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úraz, který se stal d tět při výchově a při činnostech, které s nimi př mo souvisej . Úrazem 
v dětské skupině nen  ten, který se stal d tět na cestě do zař zen  a zpět. Každý úraz d těte či 
zaměstnance zap še pečovatelka do knihy úrazp, která je uložena na sjednaném m stě. Kniha je 
dělena na knihu úrazp dět a pracovn  úrazy. Do knihy se p še i zppsob ošetřen , informuje se 
vedouc  skupiny. Záznam o úraze mus  být sepsán do 24 hodin, ve čtyřech vyhotoven ch. 
O každém úraze bude rodič ihned informován. Drobné úrazy (oděrka od npžek, zakopnut, 
spadnut venku při hře apod.) bude vedeno v evidenci DS. Zde se bude zapisovat denně rann  
fltr (zjištěné informace o dětech – modřina, rýma apod.) i př padné změny při změně 
zdravotn ho stavu d těte během dne.

 Dohled nad bezpečnost dět po celou dobu jejich pobytu v dětské skupině vykonávaj  pečuj c  
osoby, a to od doby převzet d těte od zákonného zástupce nebo j m pověřené osoby až po jeho 
předán  zákonnému zástupci či j m pověřené osobě.

 K zajištěn  bezpečnost připadaj  na 12 dět 2 pečuj c  osoby.
 Nen  dovoleno dávat dětem do dětské skupiny šperky, zejména řetzky na krk.
 Nen  dovoleno dávat dětem do dětské skupiny obuv, která pevně nedrž  na noze (pantofe, 

crocsy apod.) a oblečen , které jakkoli zabraňouje volnému pohybu a které má volné část, které 
by se mohly při pohybu dět kdekoli zadrhnout.

 Pečuj c  osoby nesm  nechat dět bez dohledu a to zejména při použ ván  ostrých nebo drobných 
předmětp, při naléhavé situaci zajist pečuj c  osoba na přechodnou dobu dohled jiné pracovnice
skupiny.

 Organizaci jednotlivých aktvit s dětmi, jako vycházky, výlety, sportovn  akce apod. řeš  podrobně
vedouc  dětské skupiny.

 Před každou aktvitou pečuj c  osoba pouč  dět o bezpečném postupu jednotlivých činnost. 

5.3 Ochrana před sociálnd patologickými jevy

 Dpležitým prvkem ochrany je výchovné ppsoben  na dět zaměřené na zdravý zppsob života. 
Zvýšenou pozornost věnujeme vytvářen  základp zdravých životn ch návykp a postojp u dět. 
Společně s dětmi vytvář me pravidla společného soužit. Jejich respektován m předcház me 
projevpm nepřátelstv  a násil . 

 V rámci prevence pečuj c  osoby provád  c lené pozorován  a vyhodnocován  vztahp mezi dětmi v
kolektvu. C lem je řešit nepř znivé vztahy mezi dětmi již v počátc ch. Vedeme dět ke 
kamarádstv , aby neubližovali slabš m, aby se nesmály postženým, ale pomáhaly jim.

 Dpležitým prvkem prevence v této oblast je i vytvořen  př znivého klimatu mezi dětmi 
navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci, mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci. 

5.4 Zacházením s majetkem ddtské skupiny

 Po dobu pobytu d těte v dětské skupině zajišťuj  pečuj c  osoby, aby dět zacházely šetrně 
s didaktckými pompckami, hračkami, vybaven m i zař zen m dětské skupiny. V př padě 
poškozován  bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci a požadována oprava, 
náhrada škody v co nejkratš m term nu.

 Zákonn  zástupci pobývaj  v dětské skupině jen po dobu nezbytně nutnou pro předán  a převzet 
d těte, nepouž vaj  vybaven  a zař zen  dětské skupiny k vlastn m účelpm.

12



      
 Zákonn  zástupci jsou povinni zajistt, aby dalš  osoby, např. sourozenci, nepoškozovali v době 

předáván  a vyzvedáván  d těte vybaven  a zař zen  dětské skupiny a pokud již k poškozen  dojde,
neprodleně jej nahlás  pečuj c  osobě. 

6 Zp sob zajištdní vhodného mikroklimatu

6.1 Zp sob a intenzita vdtrání

Pravidelné větrán 

 ráno před př chodem dět do tř dy intenz vn  větrán 
 před cvičen m, před odpoč ván m a kdykoliv během dne krátké, ale intenzivn  větrán 
 během odpoledn ho odpočinku dět

6.2 Teplota vzduchu

Prostory určené ke hře jsou vytápěny na 22 až 24 °C. Kontrolu teploty vzduchu zajišťuj  pečovatelky. Na span  je 
teplota sn žena na 19°C.

6.3 Osvdtlení

Herna je dostatečně osvětlena denn m i umělým osvětlen m. 

7 Zp sob a četnost úklidu

Za řádné prováděn  úklidu a dezinfekce v prostorách dětské skupiny zodpov daj  jednotlivé pracovnice úklidu. 
Zároveňo také zodpov daj  za správné použit a uzamčen  čistc ch a dezinfekčn ch prostředkp. Kontrolu provád  
vedouc  dětské skupiny. 

Úklid se provád  následovně: 
Denně: 

 setřen  na vlhko: všech podlah, nábytku, okenn ch parapetp, rukojet splachovadel, krytu 
topných těles a klik u dveř 

 vynášen  odpadkp
 vyčištěn  kobercp vysavačem

 za použit čistc ch prostředkp s dezinfekčn m účinkem umyt umyvadel, záchodových m s, 
sedátek na záchodech

Týdně, vždy v pátek:
 omyt omyvatelných část stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodp
 dezinfekčn m prostředkem setřen  podlahových ploch, okenn ch parapetp, nábytku
 celkový úklid všech prostor dětské skupiny 

Malován  
 tř dy – 1x za dva roky
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 ostatn  prostory dle potřeby

8 Zp sob  nakládání s prádlem

Každé d tě bude m t své prostěradlo, př p. nepromokavou podložku, přikrývku a polštář, které budou m t pod 
svou značkou uklizené. 
Výměna ručn kp prob há 1x týdně, podle potřeby ihned.
Výměna lpžkovin se provád  nejméně 1x za 3 týdny, v př padě potřeby ihned. Vždy v pátek si dět odnesou 
použité pyžamo domp na vyprán . V ponděl  si přinesou čisté. 
Utěrky jsou prány podle potřeby. Čisté prádlo se skladuje odděleně od čistého, 1x v měs ci se omyj  regály 
dezinfekčn m roztokem. 
Pran  prádla se provád  odděleně.

9 Závdrečná ustanovení

Seznámen  se s Provozn m řádem a jeho dodržován  je závazné pro všechny zaměstnance DS DOMINO Liberec 
z.s. a rodiče dět navštěvuj c  DS.

O vydán  a př padných změnách Provozn ho řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozn  poradě. 
Nově přij man  zaměstnanci budou s tmto předpisem seznámeni před podpisem pracovn  smlouvy. 

Provozn  řád je trvale um stěn v šatně.

Kontrolu jeho dodržován  provád  vedouc  dětské skupiny, popř padě pověřený zaměstnance. Pečuj c  osoby 
informuj  o nedodržován  Provozn ho řádu zákonnými zástupci vedouc  dětské skupiny. 

Zpracovala: Radka Pleštlová, DiS.
       Předsedkyně Dětské skupiny DOMINO Liberec z.s.

Aktualizace k: 1.9.2018
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