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1. Základní údaje 
Název organizace Dětská skupina Domeček 

Sídlo a místo poskytování služby Nádražní 373, 395 01 Pacov 

Zřizovatel Spolek Rodinné centrum Sovička, z.s. 

IČO 22839461 

Tel. kontakt 
605 108 223 Ivana Kumžáková 
 604 826 879 pečující osoby v DS 

email domecekpacov@seznam.cz 

www stránky www.domecekpacov.cz 

Statutární zástupce Ivana Kumžáková 

Označení dětské skupiny Dětská skupina Domeček 

Maximální počet dětí 8 

Věk dětí 1,5 roku - 5 let 

Provozní doba pondělí–pátek 7.00 – 15:30 hodin 

Datum započetí poskytování služby 15.10.2019 

Dětská skupina Domeček je určena pro veřejnost. 
 

2. Úvodní ustanovení 

Všeobecná ustanovení 

Provozní řád obsahuje pravidla o zajištění řádného chodu dětské skupiny Domeček, (dále jen 
“Domeček“), o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Domeček, o hygienických normách, o 
provozu, zajištění hygienických požadavků na prostorové podmínky, o úklidu a režimu stravování, 
včetně pitného režimu a dalších souvisejících pravidlech týkající se dětské skupiny. 
Provozní řád má několik příloh: 

• Smlouva o poskytování péče o děti v dětské skupině 
• Plán výchovy a péče 
• Ceník  
• Adaptační plán  

Právní předpisy a bezpečnost v DS 
Dětská skupina zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání nebo s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování dalších služeb a poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Řídí se zákonem č. 247/2014 Sb. o dětské skupině 

v platném znění a vyhláškou č. 281/2014 Sb. v platném znění. 

Za bezpečnost dětí v DS odpovídají v plné míře zaměstnanci DS, a to od doby převzetí od jejich 

zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Při prvním vstupu 

má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn. rodiče se mohou se zodpovědnou 

pracovnicí dohodnout na nejvhodnějším přístupu.  

Kvalifikace pečujících osob se řídí dle zákona o DS.   

3. Organizační požadavky  

Provozní podmínky  

Domeček je určen pro děti od 1,5 roku do 5 let. Činnost je zaměřena na zajištění všech potřeb dítěte, 

na rozvoj schopností, výchovu a předávání kulturních a hygienických návyků. 
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Provoz skupiny je zajištěn v 1. patře budovy, kde se nachází vstupní chodba, umývárna 
pro děti se třemi dětskými toaletami, herna, odpočinková místnost. V chodbě je 
umístěna kuchyňka, která plynule navazuje na jídelnu.  
Venkovní prostor zahrady je zatravněn a vybaven hracími prvky. Zahrada dětem poskytuje dostatek 
prostoru pro pobyt venku v dopoledních i odpoledních hodinách. Údržba zahrady je prováděna dle 
potřeby v nepřítomnosti nebo po odchodu dětí. 
Dopolední hodiny děti tráví hrou, přímou činností, vycházkou nebo pobytem na zahradě. 
Domeček nabízí týdenní, denní docházku, kterou je dále možné rozdělit na dopolední, odpolední 

případně celodenní. Docházku si zvolí rodiče dítěte před nástupem do Domečku dle svých potřeb. 

Pokud rodič během smluvního období zažádá o změnu v docházce, a pokud to kapacitní podmínky 

umožní, ke smlouvě bude sepsána příloha o dohodě mezi oběma stranami. 

Pokud by došlo k poranění dítěte v době pobytu v Domečku, odpovědnost za vzniklé škody je hrazena 

z pojištění poskytovatele zařízení: pojištění za odpovědnost a újmu. 

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů od rodičů za finanční 

podpory z prostředků státního rozpočtu. 

Zápis a podmínky přijetí dětí, adaptace a ukončení docházky v Domečku 

Děti jsou do Domečku přijímány průběžně v průběhu celého roku do naplnění kapacity. Děti jsou do 

skupiny přijímány na základě: 

● uzavřené smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 
● vyplnění přihlášky/evidenčního listu 
● potvrzení o postavení na trhu práce 

Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., v platném znění, mohou být do Domečku přijaty pouze děti, které se 

podrobily stanoveným pravidelným očkováním, anebo děti, které se nemohou očkování podrobit a 

mají potvrzení od dětského lékaře, nebo děti, které jsou proti nákaze imunní. Vše potvrzují v přihlášce. 

Rodiče rovněž musí splňovat podmínky pro cílové osoby dané zákonem o DS (postavení na trhu práce). 

Alespoň jeden z rodičů je: 

● zaměstnanec 
● OSVČ 
● student/ka či účastník/ice rekvalifikace 
● nezaměstnaný vedený na úřadu práce 

Proces adaptace se řídí adaptačním plánem, který je přílohou tohoto dokumentu. 

Frekvenci a délku docházky si určuje rodič sám a je možné ji v průběhu docházky do DS měnit na základě 

aktuálních potřeb.  

Na jedno vytvořené místo může být zapsáno více dětí, které se budou v rámci docházky střídat. 

Současně platí podmínka, že nesmí být v zařízení více jako stanovený počet dětí.  

O přijatých dětech a jejich zákonných zástupcích bude vedena nezbytná evidence, se kterou bude 

nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

Docházkový systém 

Každému dítěti je přidělen čip k docházkovému systému. Jednotlivé čipy jsou k dispozici u pečujících 

osob, které označují příchod i odchod dítěte. Docházka každého dítěte je sledována v elektronickém 

systému.  

Cena a platební podmínky 

Cena za péči o dítě je stanovená dle aktuálního ceníku. Platba se provádí: 

● převodem na účet č. 231783479/0300 (do poznámky je nutné uvést DS DOMČEK, jméno 

příjmení dítěte a měsíc platby) 

● hotově 
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4. Docházka a režim dne 

Základní výbava dětí do DS 

Rodiče převlékají děti v šatně do hracího úboru dle svého výběru a do uzavřených přezůvek. Každé dítě 

má náhradní oblečení, včetně ponožek a spodního prádla. Pro pobyt venku doporučujeme dát dětem 

vhodnou obuv a oblečení, u kterého nebude vadit případné ušpinění. Pokud dítě ještě používá pleny, 

rodiče zajišťují jejich zásobu. Pro děti, které zůstávají na celodenní docházku a které v rámci 

odpoledního klidového režimu spí, připraví rodiče také pyžámko, či jiné vhodné oblečení na spaní. 

Umožňujeme dětem přinášet si do dětské skupiny vlastní oblíbenou hračku. Tato hračka musí být pro 

děti bezpečná, nesmí zapříčinit úraz dítěte a nesmí mít ostré hrany. Každou hračku, kterou si dítě do 

dětské skupiny přinese, musí schválit pečující osoba při příchodu dítěte. Dětská skupina nenese 

odpovědnost za případné poškození nebo ztrátu hračky. Dítě by nemělo nosit žádné šperky, přívěsky a 

řetízky. Rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (hračky, knížky, potraviny), které 

si dítě bere s sebou do dětské skupiny.  

Příchod dětí 

Příchod dětí je od 7:00 do 8:30 hod dle potřeb rodičů. Pozdější příchod (po 8:30 hod) je možný, je to 

však nutné předem nahlásit. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat pečující 

osobě. Rodiče jsou povinni předat dítě zdravé. Pečující osoby mají právo, v zájmu zachování zdraví 

ostatních dětí, nepřijmout do DS dítě, které vykazuje známky nemoci. Při vstupu dítěte do dětské 

skupiny je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.  

Docházka  

Nepřítomnost dítěte v dětské skupině (nemoc a podobně) jsou rodiče povinni oznámit neprodleně, 

nejpozději však do 8:00 hod v den docházky. Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem 

– kapacita DS je omezená a uvolněné místo na daný den bude nabídnuto dalším zájemcům.  

Odchod dětí  

Odchod dítěte z dětské skupiny probíhá případě dopolední docházky bez oběda do 11:30 hod, v 

případě dopolední docházky s obědem mezi 12:00 a 12:15 hod a v případě celodenní docházky od 

14:00 do 15:30 hod. Odchod v jinou, než obvyklou dobu je nutné hlásit předem. Je nepřípustné, aby 

děti odcházely z DS samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Pokud nemohou 

rodiče vyzvednout dítě v dětské skupině osobně, pověří tím jinou osobu. Tato pověřená osoba musí 

být uvedená v Přihlašovacím listu dítěte, případně musí mít písemné zmocnění od rodičů.  

Režim dne 

7:00 - 8:30 h. příchod dětí, hra 

8:30 – 9:00 h. ranní kruh, cvičení 

9:00 – 9:45 h. hygiena, svačinka 

9:30 – 10:30 h. řízená činnost 

10:30 – 11:30 h. procházka, pobyt venku (při nepřízni počasí 
aktivity v tělocvičně) 
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11:30 – 12:00 h. hygiena, příprava na oběd, oběd 

12:00 – 14:00 h. spánek, odpočinek 

14:00 – 14:30 h.  hygiena, svačinka 

14:30 – 15:30 h. hry a činnosti dle individuálních potřeb dětí, 
odchod domů 

Režim dne je orientační a může být upraven dle individuálních potřeb dětí. 
 

5. Stravování a pitný režim  

Pitný režim 

Děti mají po celý den k dispozici ve třídě tekutiny. Umožňujeme dětem si nosit své uzavíratelné nádoby 

na pití (lahvičky) a zároveň mají možnost si přinést i své hrnečky. Pečující osoby vedou děti k pití a 

nápoje doplňují vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje (bylinkové, ovocné) ovocné šťávy, voda, 

vitamínové nápoje.  

Stravování 

Dopolední přesnídávku a odpolední svačinu dětem zajišťují rodiče. Svačiny jsou vždy hygienicky 
zabalené v označené krabičce/ svačinovém boxu. Děti si samy určují množství jídla, které sní, v případě 
potřeby jim pečující osoby pomáhají. Dopolední svačinu děti mají od 9:00 do 9:30 hod, odpolední 14:00 
- 14:15 hod.  
Obědy si buď děti nosí svoje (opět v označeném boxu) nebo jsou zajišťovány externím dodavatelem a 

jsou do provozovny přiváženy v jídlonosiči. DS nezajišťuje obědy pro děti se specifickými potřebami 

nebo dietou. Rodiče jsou povinni předem upozornit na případné potravinové alergie. Obědy se dětem 

podávají v době od 11:30 do 12:00 hodin. Jídlo na talíře připravuje pečující osoba, děti mají právo si 

žádat o množství, násilné nucení do jídla je nepřípustné. Pečující osoby vedou děti k samostatnosti, dle 

potřeby jim samozřejmě pomáhají.  

Nádobí se umývá v myčce v prostorách přípravy jídla. 

6. Hygiena a ochrana zdraví 

Hygienické zařízení 

Zařízení je vybaveno umývárnou pro děti se třemi umyvadly, třemi toaletami pro děti, nočníky, 

přebalovacím pultem a uzavíratelným košem. Sprcha se nachází v přízemí budovy. Umývárna a WC pro 

děti je vybavena zásobníkem na toaletní papír a háčky, kde má každé dítě svůj ručníček. Pro pečující 

osoby je v přízemí budovy odděleně umístěna toaleta s umyvadlem. Dále je v přízemí umístěna 

úklidová místnost s výlevkou a baterií. Úklidové prostředky jsou uloženy v úklidové místnosti, která je 

zabezpečena západkou proti otevření. Všechny prostory jsou pravidelně větrány dle aktuálního stavu 

ovzduší.   

Způsob nakládání s prádlem 

V rámci daného dne používá každé dítě svůj vlastní ručník. Ručníky a lůžkoviny jsou skladovány 

odděleně v prostorách spací místnosti. Špinavé prádlo se skladuje odděleně od čistého (ve vyčleněném 

prostoru mimo dosah dětí), praní je zajišťováno v centru. Výměny lůžkovin se provádí dle potřeby, 

minimálně však jednou za tři týdny.  
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Způsob nakládání s odpady 

Veškerý odpad je průběžně tříděn a denně odstraňován. Komunální odpad je odkládán do 

odpadkových košů opatřených sáčky, které se mění dle potřeby, minimálně však jednou denně. Dětské 

jednorázové pleny se odhazují do speciálního koše na pleny a jednou denně se likvidují spolu s 

komunálním odpadem.  

Popis a časový harmonogram úklidových prací 

Denně: 
● na vlhko úklid podlahy a luxování v místnostech pravidelně užívaných  
● omytí a dezinfekce toalet, nočníků, WC sedátek pro děti  
● běžný úklid pracovních ploch a hraček  
● omytí a dezinfekce stolů v jídelně, umyvadel, sprchové vany 
● vynášení odpadků  
● kontrola zásob papíru, tekutého mýdla  

Jedenkrát týdně:  
● vnitřní stěny chladících zařízení s následnou dezinfekcí – skříně na potraviny  

Dvakrát týdně:  
● výměna ochranných oděvů (dle potřeby častěji)  
● mytí a dezinfekce nábytku, skříněk v šatnách  

Jedenkrát za měsíc:  
● dveře, topná tělesa, svítidla, omyvatelné části stěn  

Jedenkrát za čtvrtletí:  
● okna  

Jedenkrát za dva roky:  
● malování prostor provozovny 

 
 

7. Závěrečná ustanovení 
Seznámení se s tímto provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny zaměstnance Dětské 

skupiny Domeček a rodiče/zákonné zástupce dětí navštěvující DS. Změna provozního řádu je možná 

po dohodě a po projednání na schůzi Rodinného centra Sovička z. s. Změna bude sdělena rodičům včas. 

Provozní řád je trvale umístěn v prostorách DS a na webových stránkách www.domecekpacov.cz. 

Kontrolu jeho dodržování provádí vedoucí DS.  

 
 


