
 
 

 
 

 

Vnitřní pravidla - Provozní řád poskytování služby péče 

o dítě v Dětské skupině Flupík 

 
PROVOZNÍ ŘÁD PRO DĚTSKOU SKUPINU 
 
Projekt: Flupík 3NP  
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 6 dětí, skupiny jsou heterogenní od 12 měsíců do zahájení povinné 
školní docházky  
 
Provoz byl zahájen 6.9.2022. Zařízení je provozováno s částečnou úhradou nákladů 
rodiči, jedná se o veřejnou dětskou skupinu  
 
Provozní doba  
pondělí – pátek předpokládaná doba od 7:30 do 14:00 hodin 14:00-17:00 (zájmové 
kroužky 
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. 
 
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  
 

Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání služby péče o dítě v Dětské 

skupině Flupík, z.s., Oblouková 1453/18, 252 19 Rudná,  

 



 
 

 
 

 

 

Údaje o zařízení:  

Poskytovatel DS: Flupík, z.s. (dále jen poskytovatel) Oblouková 1453/18, 252 19 Rudná 

IČ: 05661790  

Zodpovědná osoba: Kristýna Pragerová Dis., statutární zástupce, tel: 775 011 500 

Adresa provozu: Obloukova 1453/18, 252 19 Rudná  

Kontakt: Vedoucí DS: Kristýna Pragerová Dis., tel: 775 011 500  

e-mail: info@flupikrudna.cz 

Zahájení poskytování služby péče o dítě: 06.09.2022  

Kapacita zařízení: dětská skupina do 6 dětí  

Zařízení je provozováno pro veřejnost s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů.  

 

Provoz Dětské skupiny Flupík III. 

1. Je určena pro děti zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění 

potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.  

 

2. Služba je poskytována v pracovní dny v době:  

 pondělí až pátek: 7:30 – 14.00 hod. a 14:00 – 17:00 zájmové kroužky 

3. Dítě může navštěvovat dětskou skupinu buď celodenně, nebo ve zkrácené (dopolední) 

denní době.  

4. Konkrétní rozsah využívání služby v jednotlivých dnech v týdnu je upraveno ve 

„Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině “ (dále jen „smlouva“), 

uzavřené mezi rodičem a poskytovatelem služby.  

5. Provozní doba dětské skupiny může být omezena v době vánočních svátků nebo 

letních či jarních prázdninách, případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace. O 

každém eventuálním dočasném omezení provozu jsou rodiče v co možném nejkratším 

termínu podrobně informováni.  



 
 

 
 

6. Poskytovatel má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu na případné úrazy a jiné 

újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS.  

 

7. Ve všech prostorách dětské skupiny i přilehlých prostorách platí pro zaměstnance 

dětské skupiny i rodiče dětí přísný zákaz kouření a používání návykových látek.  

 

Režim dne:  

Běžným režimem dne je:  

07:30 - 08.30 příchod dětí, předávání dětí personálu, volné hry, individuální činnost, 

spontánní hra  

08:30 - 09.30 společné vítání se s dětmi, výchovné zaměstnání dětí,  

09.30 - 10.00 osobní hygiena, svačinka,  

10.00 – 10:45 předškolní příprava, jemná a hrubá motorika, pracovní listy 

10:45 - 12.15 činnosti dle plánu výchovy a péče pro dané období,  

pobyt venku dle počasí,  

12:15 - 12.30 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena,  

12.30 - 14.00 odpočinek dětí,  

14.00 - 17.00 osobní hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost, volné činnosti a 

aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, 

individuální činnost, odchod dětí domů. 

  

1. Uvedený režim dne je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí, dle 

potřeby dětí se mohou stanovená časová pásma upravovat.  

 

2. Dětská skupina pracuje na základě vypracovaného plánu výchovy a péče o dítě, 

který je zaměřený a přizpůsoben pro jednotlivé věkové skupiny a odpovídající stupeň 

sociálního a mentálního vývoje dětí ve skupině. Plán výchovy a péče není striktní 

neměnný program, může se pružně přizpůsobit aktuálním potřebám dětí. Plán výchovy je 

zveřejněn v prostorách a na stránkách DS.  



 
 

 
 

 

3. Činnost dětí - výchovné zaměstnání dětí – rozumová výchova, jemná motorika, 

konstruktivní hra, tělovýchovný celek, hudební výchova, výtvarná výchova.  

 

4. Pobyt venku – procházky v okolí školky, pobyt odpoledne probíhá na zahradě či na 

dětském hřišti nebo jsou využívány další venkovní prostory. Docházková vzdálenost v 

okolí budovy. Pobyt dětí venku probíhá denně s výjimkou výrazně nepříznivého počasí 

(silný vítr, déšť, mlha..), vždy mezi 10:30 – 11:30hod.  

 

5. Odpolední odpočinek dětí probíhá v herně  

 

6. Očista dětí a osobní hygiena dětí - probíhá před každý jídlem, po každém jídle, po 

toaletě, před odchodem ven, při příchodu z venku, vždy dle potřeby během celého dne.  

 

7. Otužování dětí – větrání heren a prostoru průběžně během dne, oblékání dětí dle 

počasí a teploty, spánek při otevřeném okně.  

 

Teplota vzduchu v pobytových místností - 20 – 22st.C  

Ochrana oken – žaluzie, rolety  

Ochrana před sluncem – stín, krémy, pokrývky hlavy  



 
 

 
 

Cena za pobyt dítěte v dětské skupině  

1. Pobyt dětí v DS je zpoplatněn. Poplatek je určen na částečné hrazení nákladů spojené 

s provozem zařízení. Cena služby dětské skupiny, kterou rodič hradí, je stanovena 

„Ceníkem za služby péče o dítě v Dětské skupině Flupík“, který je součástí dokumentů 

pro rodiče. Cena služby nezahrnuje úhradu za stravování.  

 

2. Vyúčtování je hrazeno zpětně za předchozí měsíc na základě zaslaného měsíčního 

vyúčtování elektronicky. Cena měsíčního vyúčtování je vypočtena dle ceníku za služby a 

úhrady za stravu. Platba měsíčního vyúčtování je zaslaná na účet centra bankovním 

převodem.  

 

3. Školné zahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce, dopravu apod…  

 

Přijetí dítěte do dětské skupiny  

1. Rodič dítěte, který chce využívat služby dětské skupiny, podává vyplněnou „Žádost o 

umístění dítěte v Dětské skupině Flupík“ na předepsaném formuláři v době vyhlášeného 

zápisu do DS.  

 

2. Přílohou „Žádosti o umístění dítěte v Dětské skupině Flupík“ je „Lékařský posudek o 

zdravotním stavu dítěte“ (potvrzení o pravidelném očkování dítěte, doklad, že jsou proti 

nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - dle § 50 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů) a „Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce“.  

 

3. V případě potřeby a volné kapacity, může být dítě přijato do dětské skupiny i mimo 

stanovený termín „zápisu“ v průběhu roku.  

 

4. Dítě je přijato do DS na základě rozhodnutí statutárního zástupce Flupík.  



 
 

 
 

 

5. Před přijetím dítěte do dětské skupiny je rodič povinen vyplnit a odevzdat „Evidenční 

list dítěte“, který obsahuje nutné údaje pro pobyt dítěte v dětské skupině; rodič je povinen 

v „Evidenčním listě dítěte“ uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na dva rodiče 

(popřípadě rodičem pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v dětské 

skupině na uvedených telefonních číslech k zastižení.  

 

6. Rodič je povinen podepsat „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v Dětské 

skupině Flupík“ a doložit všechny potřebné dokumenty včetně Monitorovacího listu.  

 

7. Dále je rodič povinen seznámit se s Provozním řádem, Plánem výchovy a Etickým 

kodexem DS a potvrdit písemně souhlas s jeho zněním.  

 

8. Veškeré údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity 

výhradně pro potřeby DS.  

 

9. Přijetí dítěte do DS je odmítnuto:  

 Pokud rodič nebo dítě nesplňují kritéria přijetí  

 Je-li plná kapacita  

 Pokud rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Stravování v dětské skupině  

1. Dopolední a odpolední svačinu zajišťuje DS Flupík.  

2. Polední teplé hlavní jídlo včetně polévky zajišťuje provozovatel prostřednictvím 
dodavatele na základě ujednání mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte. 
Dodavatelem jídla je: INITA,zařízení školního stravování s.r.o., FORT ROXY, Ulice: 
Litovická 476, PSČ: 253 01, město: Hostivice, tel.: 777472437. nebo Centrum NA 
VERANDĚ, Wagnerovo nám.č.p.1541, 266 01 Beroun, E-mail: gastro@cnaverande.cz  
Jídelna – objednávky Tel.: +420 722 548 147 Jídelníček sestavuje vedoucí jídelny 
dodavatele. Tenis Rudná, Cortellazi Rudná  

3. Stravné je součástí školného. Jídelní lístek na daný týden je vyvěšen na nástěnce a 

zveřejněn v systému DS.  

4. Časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny.  

5. Personál – pečující osoby, které přicházejí do styku s jídlem určeným pro děti, vlastní 

zdravotní potravinářský průkaz a je proškolen v příslušných hygienických předpisech.  

6. Pitný režim zajišťují pečující osoby v rámci provozu DS. Dětem je k dispozici voda, 

ovocná šťáva nebo dětský čaj.  

 

Pobyt dítěte v dětské skupině  

1. K pobytu dětí v budově se využívají prostory určené pro dětskou skupinu (1. 2. a 3. 

patro), či zahrada – dětské hřiště v areálu budovy. Pro pobyt venku se využívá veřejné 

hřiště v sousedství a další vhodné prostory k procházkám, přičemž pobyt dětí venku je 

závislý na počasí. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, 

mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.  

2. Minimální doba pobytu dítěte v DS činí 4 hodiny v rámci dopolední nebo 4 hodiny v 

rámci odpolední činnosti.  

3. Maximální denní doba pobytu dítěte v DS činí 6,5 hodin, a to v rámci provozní doby 

DS a 3 hodiny zájmových kroužků. 

mailto:gastro@cnaverande.cz


 
 

 
 

4. DS má výchovný charakter služby v péči o dítě. Děti jsou zapojovány do aktivit, které 

jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí v různých výchovných programech na 

základě Plánu výchovy a péče.  

5. Při péči jsou dodržována hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se 

zvláštními požadavky v péči o dítě.  

6. Rodič je při předání dítěte do DS povinen předat dítě pečující osobě a jeho osobní 

potřeby: vhodné bačkory a oblečení do herny a na pobyt venku, náhradní oblečení, pleny 

apod. Do prostor DS může rodič přinést pouze hračku, která odpovídá všem normám a 

nemůže ohrozit život a zdraví dětí. Za přinesené hračky poskytovatel nezodpovídá. Dále 

u sebe nesmí mít děti žvýkačky, bonbóny či cenné předměty. Po ukončení denní 

návštěvy DS v šatně zůstávají ponechány pouze věci, které jsou řádně uklizené v 

látkových sáčcích u přidělené značky dítěte. Všechny věci jsou řádně označeny. Dále je 

rodič povinen sdělit případné zvláštní požadavky v péči o dítě.  

7. Do dětské skupiny může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do dětské 

skupiny umisťovat děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v 

kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Personál dětské skupiny má právo 

požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře 

s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění - lékař, běžné onemocnění – 

čestné prohlášení). Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte 

vyhrazuje právo dítě do dětské skupiny nepřijmout.  

8. Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna 

náležitá péče a pomoc personálem DS, v případě nutnosti bude kontaktována 

Zdravotnická záchranná služba. Personál dětské skupiny bude ihned kontaktován rodič 

dítěte, který je povinen se dle instrukcí personálu do dětské skupiny dostavit v co 

nejkratší možné době popřípadě vyřešit nutné opatření.  

9. Personál DS zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme od rodiče (nebo pověřené 

osoby) až do doby, kdy je opět rodiči (nebo pověřené osoby) předá. Personál DS pečuje 

o dítě a napomáhá mu i v sebe obslužných činnostech. Dle potřeby dítěte: obléká a 



 
 

 
 

upravuje ho, pomáhá dítěti na toaletě, či napomáhá základním hygienickým potřebám 

(umytí, utření pohlavních orgánů, přebalení apod..)  

10. Poskytovatel je oprávněn vyloučit z DS dítě, které je nezvladatelné (např. ohrožuje 

jiné děti nebo jim ubližuje). O trvalém vyloučení nebo přerušení docházky dítěte z DS 

rozhoduje statutární zástupce centra.  

11. V případě, že se dítě není schopno adaptovat na prostřední DS, pečující osoba 

kontaktuje rodiče. V případě potřeby je dítě předáno zpět rodičům a dohodnut další 

postup docházky.  

12. Při pobytu v DS dodržují rodiče Provozní řád a pravidla slušného chování. S výjimkou 

rodičů adaptujících se dětí rodiče setrvávají v prostoru herny jen nezbytně nutnou dobu. 

Ideálně rodiče předávají děti u vchodu do třídy, loučení s dítětem neprodlužují. Toto 

pravidlo se týká i vyzvedávání dítěte a odchodu z DS.  

13. Pokud si rodič nevyzvedne dítě do konce provozní doby, bude kontaktován 

telefonicky. Pokud se nebude možno spojit s rodičem dítěte (nebo pověřenou osobou), 

dítě zůstává v péči lektora do doby, než se osoba odpovědná za jeho převzetí ozve. O 

dítě bude pečováno v rámci domácí péče až do příchodu rodiče, který bude vyrozuměn o 

místě pobytu dítěte všemi dostupnými prostředky. Lektor též kontaktuje vedoucí DS, 

která se snaží situaci řešit, následně kontaktují i statutárního zástupce. Pokud se 

nepodaří dítě předat pověřené osobě do 18.00 hodin, statutární zástupce či vedoucí DS 

kontaktují Policii ČR. Za každou byť započatou hodinu domácí péče bude účtováno 300,- 

Kč (slovy: třistakorunčeských) a dále veškeré vynaložené výdaje související s 

převedením dítěte do domácí péče.  

14. Veškeré důležité informace, včetně informací o připravovaných akcích, omezení 

provozu atd., jsou vždy včas oznamovány na e-mail zákonných zástupců a na nástěnce 

pro rodiče umístěné v chodbě u šatny.  

 

 

 



 
 

 
 

Základní povinnosti rodičů dětí  

1. Pravidlo „dodržování provozní doby“ :  

 rodiče dodržují provozní dobu dětské skupiny,  

 službu dětské skupiny může rodič využívat pouze ve dnech a hodinách, které má 

nasmlouvané ve smlouvě, či na základě využití volné kapacity na základě 

přihlášení v elektronickém docházkovém systému.  

 rodič dítěte má povinnost vodit své dítě do zařízení ve stanoveném čase a v 

dohodnutém čase je vyzvedávat buď sám, nebo jiná osoba předem určená v 

„Pověření k vyzvedávání dítěte z Flupíka“; mimořádné změny rodič předem 

nahlásí.  

2. Pravidlo „dodržování termínu plateb“:  

 rodič má povinnost hradit stanovené úhrady za poskytnuté služby a stravu v 

daném termínu; pokud rodič nezaplatí úhradu za poskytované služby v termínu i 

přes písemné upozornění, poskytovatel může ukončit smlouvu.  

3. Pravidlo pro odhlašování a přihlašování služby:  

 rodič je povinen informovat o docházce dítěte do 8:00 (na mobil, či email) DS. 

Každé dítě má svou identifikační čtečku, která prokazuje evidenci dítěte v den 

docházky – příchod – odchod. Tety mají povinnost zaznamenávat pravidelně 

příchod a odchod dítěte na základě předání dítěte k denní docházce.  

 rodič je povinen řádně omluvit nepřítomnost dítěte v dětské skupině nejpozději 

však a to jen v nutných případech do 8:00 hod ráno daného dne.  

 pokud dítě náhle onemocní, je rodič opět povinen omluvit nepřítomnost dítěte co 

nejdříve,  

 evidence stravy je aktuálně upravená dle docházky dítěte v DS,  

 absence dítěte v dětské skupině po dobu delší než 2 týdny bez jeho omluvy 

rodičem je považována za porušení pravidel provozu.  



 
 

 
 

4. Povinnosti rodiče je přivést dítě do skupiny pouze v takovém zdravotním stavu, 

který není zdrojem nakažení ostatních dětí ve skupině (např. infekční, respirační nebo 

střevní onemocnění).  

5. Rodič je povinen neprodleně nahlásit změny zásadních údajů uvedených v 

Evidenčním listu dítěte.  

 

PRÁVA DĚTÍ v dětské skupině  

1. Právo na důstojné chování a jednání:  

 dítě má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno, nepoužíváme proto žádné neuctivé ani 

degradující projevy v přístupu k dítěti,  

 při provozu v dětské skupině jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou 

o právech dítěte, je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný 

prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají 

důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj.  

2. Právo na ochranu před diskriminací:  

 dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání; všechny dětí mají 

stejná práva; každé dítě je respektováno jako jedinečná osobnost; neděláme 

rozdíly mezi dětmi v rase, barvě pleti, přesvědčení, víře.  

3. Právo na individuální přístup:  

 dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami. 

Zajišťujeme poskytování péče o dítě v dětské skupině v souladu s předem 

sjednanými individuálními požadavky, pokud jsou v souladu s pravidly služby.  

4. Právo na ochranu osobních údajů a dat:  

 pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech 

týkajících se dětí a jejich rodičů; veškerá dokumentace vedena pracovníky je 

zabezpečená proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osoby,  



 
 

 
 

 veškeré poskytnuté údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 

znění, a budou použity výhradně pro potřeby dětské skupiny a chod centra.  

5. Právo si stěžovat:  

 rodič má právo si stěžovati na kvalitu poskytované služby v dětské skupině. 

Veškeré podněty, připomínky a stížnosti jsou v rámci poskytované služby ve 

skupině vnímány jako zdroj informací k dalšímu rozvoji a zkvalitňování služby. 

Obrátit se může na statutárního zástupce centra.  



 
 

 
 

 Základní povinnosti a práva poskytovatele dětské skupiny  

1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a 

citlivých údajů dětí i jejich rodičů využívající službu v dětské skupině.  

2. Před zahájením poskytování služby uzavírá s rodičem písemnou „Smlouvu o 

poskytování služby péče o dítě v „DS Flupík“.  

3. Poskytovatel vede předepsanou evidenci dětí v elektronickém docházkovém 

systému.  

4. Poskytovatel zpracovává a zajišťuje dodržování plánu výchovy a péče o dítě, 

rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování 

osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte a zpřístupnit je v prostorách, v nichž je 

služba péče o dítě v dětské skupině poskytována.  

5. Poskytovatel se zavazuje zabývat se všemi stížnostmi, které se týkají poskytované 

služby v dětské skupině.  

6. Pracovníci dětské skupiny nepoužívají vůči dítěti nepřiměřený výchovný 

prostředek nebo omezení, anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají 

důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a 

mravní vývoj.  

7. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř dětské skupiny i mimo prostory dětské 

skupiny je personál dětské skupiny proškolen v oblasti BOZP a PO a Kurzem první 

pomoci.  

8. Vedoucí DS odpovídá za veškeré náležitosti spojené s provozem DS, zejména za 

provozní náležitosti včetně dodržování Provozního řádku DS a dalších předpisu. Pečující 

osoby jsou také náležitě poučeny při manipulaci se stravou. Pečující osoby vlastní 

zdravotní potravinářský průkaz.  

9. Poskytovatel požaduje po rodičích za poskytnuté služby sjednanou úhradu a 

dodržování pravidel.  

 

 

 



 
 

 
 

Ukončení umístění dítěte v dětské skupině  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nejdéle pak do zahájení školní docházky.  
 
2)  Smlouva může být na základě dohody stran ukončena.  
 
3)  Zákonný zástupce je oprávněn tuto smlouvu ukončit výpovědí. Výpovědní doba činí 
dva měsíce a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi.  
 
4)  Dětská skupina je oprávněna od této smlouvy ve stejné lhůtě odstoupit z 
následujících důvodů, které jsou považovány za podstatné porušení této smlouvy:  

a) jestliže se dítě bez omluvy nedostaví do dětské skupiny po dobu delší než dva 
týdny,  

b) jestliže zákonný zástupce závažným způsobem porušuje provozní řád dětské 
skupiny,  

c) jestliže ukončení docházky doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař, nebo 
pedagogicko-psychologická poradna,  

d) jestliže je zákonný zástupce opakovaně, tedy více jak 2x v prodlení s úhradou 
školného a stravného dle této smlouvy.  

 
5)  V případě, že dojde k ukončení činnosti dětské skupiny nebo omezení její činnosti, je 
oprávněna dětská skupina vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností a vrátit 
zákonným zástupcům platbu za nevyčerpané služby.  
   



 
 

 
 

Ostatní ustanovení  

1. Úklid – probíhá dle následujícího sanačního řádu:  

Každý den:  

- Setření všech omyvatelných podlah, vynesení odpadků, vyčištění koberců vysavačem, 

setření prachu, omytí dětských stolečků  

- Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových 

mís, klik u dveří, dezinfekce nočníků  

Každý týden:  

- Omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfekce umýváren a 

záchodů  

- Omytí polic s pomůckami  

Každý měsíc:  

- Omytí hraček a výchovných pomůcek  

- Omytí dveří  

Každé tři měsíce:  

- Odmrazení lednice  

Dvakrát ročně:  

- celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti, oken  

 

2. Manipulace s prádlem:  

- Výměna ložního prádla dle potřeby, max. jednou za 3 týdny  

- Výměna ručníků – 1x týdně (dle potřeby)  

- Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně, ručníky a lůžkoviny určené k 

vyprání jsou uloženy v boxu mimo dosah dětí (místnost pro dospělé)  

- Praní ložního prádla a ručníků je zajištěno pečující osobou  

  

 

 



 
 

 
 

Závěrečná ustanovení  

1. Těmito pravidly provozu služby nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně 

závazných právních předpisů.  

2. Provozovatel je oprávněn tato pravidla provozu jednostranně doplňovat nebo 

upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům.  

3. Aktuální znění je zveřejněno v prostorách dětské skupiny a na stránkách DS.  

4. Tato pravidla provozu jsou platná a účinná od 06.09.2022.  

 

Za dodržování těchto Vnitřních pravidel – provozního řádu a jejich kontrolu zodpovídá 

hlavní vedoucí DS.  

S těmito Vnitřními pravidly – provozním řádem budou prokazatelně seznámeni všichni 

zaměstnanci.  

 

V Rudné dne 06.09.2022  

Zpracovala:,Statutární zástupce Kristýna Pragerová Dis. 


