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PROVOZNÍ ŘÁD PRO DĚTSKOU SKUPINU 
 
Projekt: Flupík 2  
Zařízení péče o děti: Flupík Rudná – Interaktivní školka pro děti od 12 měsíců 
Adresa:  Oblouková 1453/18, Rudná 
 
Provozovatel: 
Flupík z.s. 
se sídlem Oblouková 1453/18, 252 19 Rudná 
zapsaná ve spolkovém rejstříku, L 67266 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ 05661790 
zastoupená Kristýnou Pragerovou, předsedkyní 
 
Zařízení má kapacitu 12 dětí, skupiny jsou heterogenní od 12 měsíců do zahájení 
povinné školní docházky  
 
Provoz je zahájen 1.1.2018. Zařízení je provozováno s částečnou úhradou nákladů 
rodiči  
 
Provozní doba  
pondělí – pátek předpokládaná doba od 7:30 do 17:00 hodin  
Scházení dětí: Doporučená doba příchodu do zařízení je do 8:30 hodin.  
 
Spontánní hra: je dominantní činností dětí v době od 7:30 do 8:30 v herně, při 
pobytu venku a při odpoledních činnostech (od 15:00 do 17:00)  
 
Řízené činnosti: průřezové řízené činnosti s malou skupinou nebo jednotlivci jsou 
nabízeny v průběhu ranních a odpoledních her dle volby dětí, hlavní řízené činnosti s 
větší skupinou probíhají zpravidla v době od 8:30 do 9:30  
 
Zájmové aktivity: jsou zařazovány převážně v dopoledních hodinách a to pravidelná 
výuka tenisu, cvičení jógy,  
 
Pohybové aktivity:  

 spontánní pohybové aktivity probíhají v hernách s využitím cvičebních 
pomůcek a náčiní dle volby dětí  

 řízené cvičební aktivy jsou zařazovány minimálně 1x týdně  

 při pobytu venku děti využívají herní prvky, pohybové pomůcky pro venkovní 
využití na vlastní přilehlé zahradě, popřípadě okolním veřejném hřišti  

 1-2 týdně cvičení jógy  

 denní program je sestavován s ohledem na zdravotní a přirozené potřeby dětí 
vzhledem k věku  
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Pobyt venku:  

 pobyt venku je zařazován do programu dle klimatických podmínek v 
dopoledních i odpoledních hodinách cca dopoledne od 10:00 do 11:30 hodin v 
odpoledních hodinách od 16,00 do 17,00 hodin.  

 V zimních měsících jsou do programu zařazovány tematické vycházky  
 
Odpočinek, spánek:  

 Odpolední odpočinek je v programu zařazen v době od 12:30 do 14:15 hodin.  

 lehátka jsou ukládána v určených úložných prostorách, lůžkoviny a pyžama 
jsou označeny značkami a ukládány do skříní s oddělenými a značkou 
označenými přihrádkami.  

 lůžkoviny jsou pravidelně převlékány a udržovány v čistotě  
 
Stravování:  

 dopolední svačina - je podávána v době od 9:30 do 10:00hodin, děti si samy 
volí místo u stolu, přidávají si samoobslužně, pomáhají při úklidu nádobí.  

 oběd - probíhá v době od 12:00 do 12:30, děti si samy volí místo u stolu, dle 
úrovně dovedností použijí lžíci či příbor, nikdo nemusí jíst jídlo, které nemá 
rád, děti mohou pouze ochutnat a pak odmítnout, děti jsou vedeny ke 
kulturnímu chování u stolu.  

 odpolední svačina - je podávána v době od 14.30 do 15.00.  
 
Pitný režim:   
 
Děti mají po celý den k dispozici zdravé lahvičky s vlastním jménem s pitím, děti se 
obsluhují samy nebo požádají učitelku, učitelka během dne dohlíží na to, aby děti 
měly dostatek tekutin (společné pitné chvilky během programu). Druhy nápojů jsou 
obměňovány.  
 
Otužování:  

 Dbáme na dodržování přiměřené teploty v místnostech a dostatek větrání 
během dne, na přiměřenou míru oblečení dětí při pobytu v herně a venku, 
pobyt venku je zařazován při každém počasí (pouze mimo extrémní klimatické 
podmínky či nepříznivou smogovou situaci)  

 
Základní práva a povinnosti dítěte  
Dítě má právo:  

 na péči a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností,  

 na volný čas, hru a na stýkání s jinými dětmi,  

 na ochranu zdraví a bezpečnosti,  

 užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství,  

 kdykoliv se napít, jít na toaletu, nebýt nuceno do jídla, být vyslechnuto, jít si 
odpočinout, volit si hru nebo činnost,  

 získávat vhodné a dětem přiměřené informace,  

 na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců 
zařízení.  
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Povinnosti dítěte:  

 respektovat pravidla vzájemného soužití v našem zařízení  

 chránit majetek zařízení, neničit svévolně pomůcky nebo hračky.  
 
Povinnosti zákonných zástupců:  

 Předávat osobně dítě učitelce. Pokud předávání a odvádění provádí jiná 
osoba nebo sourozenec dítěte, musí zákonný zástupce tuto skutečnost 
písemně potvrdit před vyzvednutím dítěte.  

 Příchod a odchod označí zaměstnanec DS přiděleným čipem  

 Nahlásit aktuální zdravotní stav dítěte, změny zdravotního stavu, infekční 
onemocnění v rodině.  

 Nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte, tel. spojení a jeho změnu.  

 Vybavit dítě náhradním oblečením, oblečením na pobyt v přírodě včetně 
nepromokavé bundy nebo pláštěnky, přezůvkami (nejsou vhodné volně 
nazouvací pantofle), nepoužíváme kartáčky na zuby z důvodu hygieny – 
záměna kartáčků. Ukládat osobní věci na určené označené místo.  

 Zamezit, aby si dítě nosilo do našeho zařízení nebezpečné hračky a předměty 
z domova, cenné předměty nebo jakékoliv finanční částky.  

 Stravování odhlásit v den do 8:00 hodin, stejně bude účtováno ½ den 
docházky se stravou v plné výši  

 Uhradit úplatu ke 10. dni v měsíci.  
 
Absence:  

 Platba za nevyčerpané dny se nevrací.  

 V případě jednorázové absence je možné nahradit den, omluvený nejpozději 
téhož dne do 8:00 hod., v dohodnutém termínu a to do následujícího měsíce 
(maxim. 2 zameškané dny za měsíc a pouze za předpokladu volné kapacity 
zařízení).  

 Při dlouhodobé absenci z důvodu nemoci dítěte, potvrzené ošetřujícím 
lékařem, je možné dohodnout vrácení částky zameškaného školného až 
do výše 50 %.  
 

 
Organizační řád je přizpůsobován aktuálnímu stavu a přání dětí. Pečujeme o to, aby 
se děti cítily v našem zařízení spokojeně „jako doma“ a aby bylo dbáno o jejich 
zdravý harmonický rozvoj. 
  
 
Vypracovala: Kristýna Pragerová 

Rudná 1.1.2018 
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