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PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY POHODA HOROMĚŘICE

1. Údaje o zařízení

Zaměstnanci: 
Pedagogičtí zaměstnanci (dle zákona Dětské skupiny – dále jen DS): v DS pracují 3 učitelky v 1 oddělení 
o 12 dětech. Zpravidla tvoří dvojici a střídají ve směnách dle rozpisu.

Výdejna jídla: 
Strava se dovážı ́ze školnı ́jıd́elny Horoměřice.

Provoznı́ řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinnostı́ zákonných zástupců dětı́ v DS 
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovnı́ky. 

2. Provoz DS
1. Provoz DS je celodennı́ od 8.00 - 16.00 hodin na adrese Velvarská 121, Horoměřice.
2. Den zapocětı́ poskytovánı́ služby pécě o dı́tě je 1.10. 2017.
3. Rodicě při přı́chodu předajı́ osobně dı́tě ucǐtelce nejdřı́ve v 8.00 hodin. Děti je vhodné přivést do

8.30 hodin, aby se přı́liš nenarušoval program dne. Od 8.30 hodin už probı́há řı́zený skupinový 
program.

4. Při odchodu je nutno si dı́tě vyzvednout s dostatecňým cǎsový předstihem (nejlépe do 15.50 hod,
tak, aby v 16.00 bylo možné DS uzavřı́t).

5. Odchod dětı́ z DS v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musı́ být výslovně uveden v 
Přı́loze c.̌ 4 Smlouvy o poskytovánı́ pécě, formulář Osoby pověřené zákonným zástupce k
vyzvedávánı́ dı́těte“.

6. Zákonnı́ zástupci po vyzvednutı́ dı́těte přebı́rajı́ plnou odpovědnost za své dı́tě v prostorech DS.
7. Provoz DS je celorocňı́ (provoz o letnı́ch prázdninách a přes vánocňı́ svátky je upraven). Rozsah 

provozu se stanovı ́předem a informace se předá rodicǔ̊m, a to nejméně 1 měsı́c před plánovaným 
přerušenı́m provozu. Pokud je to možné,  DS informuje o omezenı́ cǐ uzavřenı́ provozu na

Adresa Velvarská 121, 252 62 Horoměřice
Provozovatel Rodinný klub Pohoda, z.s.  

Telefon 605 914 462 

Emailová adresa email@pohodahoromerice.cz 

Web www.pohodahoromerice.cz 

IČO: 26 57 22 65 

Odpovědná osoba Jitka Vaňková 

Typ Dětská skupina pro veřejnost 

Kapacita 12 dětı́ ve věku 1-6 let 

Dětská skupina Pohoda Horoměřice
Školní výdejna ano 

Provozní doba 8:00 - 16:00 

http://www.zahratka.cz/
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počátku školního roku. Provoz může být neočekávaně omezen - např. v období svátků, z důvodu 
chřipkové epidemie, z důvodu vypnutí elektrického proudu v době topné sezóny atd. Informaci 
o omezení, přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka DS neprodleně.

8.     Nepřıt́omnost dıt́ěte rodič hlásı ́a omlouvá včas.
Pokud nenı́ nepřı́tomnost známa předem, informuje neprodleně formou sms a telefonem DS.
Přı́chod cǐ odchod dı́těte v jinou, než obvyklou dobu nahlásı́ rodic ̌ucǐtelce též předem.

3. Zdravotní péče a bezpečnost v DS
1. Za bezpecňost dětı́ v DS odpovı́dajı́ v plné mı́ře zaměstnanci DS, a to od doby převzetı́ dı́těte od jejich

zákonného zástupce až do doby předánı́ zástupci dı́těte nebo jı́m pověřené osobě.
2. Při prvnı́m vstupu do DS má dı́tě právo na individuálně přizpůsobený adaptacňı́ režim tzn., že se 

rodicě mohou s ucǐtelkou dohodnout na nejvhodnějšı́m postupu.
3. Do DS mohou rodicě přivést pouze děti zdravé, které nemajı́ žádné přı́znaky nemoci cǐ infekce.

Dlouhodobý kašel, zelená rýma, průjem, zvracenı́, vši - to jsou přı́znaky nemoci, i když dı́tě nemá 
teplotu. Děti nemocné se samy necı́tı́ dobře, běžný režim je pro ně zátěžı́. A zároveň přenášejı́ infekci
na dalšı́ zdravé děti v kolektivu. V přı́padě akutnı́ch infekcňı́ch stavů nepodáváme dětem žádné léky,
jako jsou kapky proti kašli, dávkovacı́ sprej do nosu proti rýmě apod. Při předánı́ dı́těte ucǐtelce sdělı́ 
rodicě pravdivě zprávu o zdravotnı́m stavu dı́těte, resp. o problémech, které mělo předešlý den a
noc. Z� ádáme o maximálnı́ ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu DS! Výskyt každého
infekcňı́ho onemocněnı́ v rodině hlásı́ rodicě ihned ředitelce školy popř. ucǐtelce  (neštovice,   spála,
žloutenka, mononukleuza aj.). Po vylécěnı́ infekcňı́ho onemocněnı́ můžeme po rodicı̌́ch vyžadovat pro
přijetı́ dı́těte potvrzenı́ od lékaře, které nám zarucı̌́ jeho plné zdravı́.

4. Při náhlém onemocněnı́ dı́těte nebo při zjištěnı́ výskytu všı́ u dı́těte v DS jsou rodicě telefonicky 
informováni o daném stavu a jsou povinni si dı́tě co nejdřı́ve z DS vyzvednout.

5. V přı́padě školnı́ho úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotnı́ ošetřenı́ dı́těte, v
přı́padě nutnosti i následného lékařského vyšetřenı́ cǐ ošetřenı́. Rodicě jsou vyrozuměni
bezodkladně, pokud úraz vyžaduje dalšı́ lékařské ošetřenı́. Pokud je úraz ošetřen adekvátně v rámci
DS, jsou rodicě informováni při vyzvedávánı́ dı́těte. ́S�kolnı́m úrazem je úraz, který se stal dı́těti při 
výchově a vzdělávánı́ a při cǐnnostech, které s nimi přı́mo souvisejı́. Výchovně vzdělávacı́ cǐnnostı́ je
úcǎst dětı́ při výchovné a vzdělávacı́ práci DS, v prostorech DS od vstupu dětı́ do prostor DS až do 
odchodu z nich a každá cǐnnost vyplývajı́cı́ z přı́mé souvislosti s nı́. ́S�kolnı́m úrazem je rovněž úraz,
který se stal dětem při akcı́ch konaných mimo DS, organizovaných DS a uskutec ǒvaných za dozoru
pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětı́ na vycházkách, výletech, zájezdech,
exkurzı́ch. ́S�kolnı́m úrazem nenı́ úraz, který se stane dětem na cestě do DS a zpět nebo na cestě na 
mı́sto nebo cestou zpět, jež bylo urcěno jako shromaždiště mimo areál DS při akcı́ch konaných mimo
DS.

6. Ochrana před patologickými jevy, šikanou a násilı́m. Pedagogicťı́ pracovnı́ci dbajı́, aby etická a 
právnı́ výchova, výchova ke zdravému životnı́mu stylu a preventivnı́ výchova byla vyucǒvána v
souladu se vzdělávacı́m programem DS. Pedagogicťı́ pracovnı́ci jsou povinni v souladu s pracovnı́m̌
řádem vykonávat kvalitnı́ dohled nad žáky po celou dobu provozu.

7. Ocǐtelky nesou odpovědnost za dodržovánı́ hygieny, přiměřené větránı́, vhodné oblecěnı́ dětı́ ve 
třı́dě i venku. Dbajı́ na dodržovánı́ pitného režimu dětı́, přizpůsobujı́ délku pobytu venku daným
klimatickým podmı́nkám (slunecňı́ zářenı́, vı́tr, déš ,́ mráz). Pokud to podmı́nky nedovolujı́ 
(inverze), ven s dětmi nevycházı́.

8. DS využı́vá k pobytu venku venkovnı́ch prostor v okolı́.
9. Osobnı́ věci dětı́ rodicě přinášejı́ oznacěné jménem cǐ iniciálami dı́těte (pyžamo, bacǩory, teplákovou

soupravu pro pobyt venku, tepláky, tricǩo, ad. pro pobyt ve třı́dě). Jinak nejsou ucǐtelky schopné 
zajistit rozlišenı́ věcı́ konkrétnı́ho dı́těte. Rodicě přinášı́ také hygienické potřeby dle požadavku DS.
Každé dı́tě musı́ mı́t jiné oblecěnı́ do třı́dy a jiné pro pobyt venku. Oblecěnı́ je uloženo v šatně ve 
skřı́kách oznacěných znacǩou dı́těte. Doporucǔjeme dát dětem do přihrádky i náhradnı́ spodnı́ 
prádlo. Každý pátek si rodicě odnesou oblecěnı́ ze šatny, které dı́tě v daném týdnu
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použı́valo. Při většı́m znecǐštěnı́ i v průběhu týdne. DS zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny. 
Dětem, které potřebujı́ jednorázové plı́nky na celý nebo cǎ́st dne, rodicě potřebné množstvı́ plen 
donesou a kontrolujı́ jejich dostatecňou zásobu, umı́stěnou v šatně ve skříňkách.  

4. Přijímání dětí do DS
1. DS stanovuje datum a cǎs zápisu pro podánı́ žádosti o přijetı́ dětı́ do DS pro následujı́cı́ školnı́ rok.

Termı́n je obvykle stanoven v měsı́ci cěrvnu. Přijı́mánı́ dětı́ do DS probı́há i v průběhu školnı́ho roku
v přı́padě uvolněnı́ kapacity.

2. Do DS jsou přijı́mány děti zejména ve věku od 2 do 5 let na základě vyřı́zenı́ pı́semné přihlášky
rodicǔ̊.

3. O přijetı́ dı́těte do DS rozhoduje kolektiv DS.
4. DS může přijmout pouze dı́tě, které se podrobilo stanoveným pravidelným ocǩovánı́m, má doklad,  

že je proti nákaze imunnı́ nebo se nemůže ocǩovánı́ podrobit pro trvalou kontraindikaci.
5. Přijmout můžeme děti, jejichž rodicǔ̊m pomůže školka s uplatněnı́m na trhu práce (tedy minimálně 

jeden z rodicǔ̊ je zaměstnán, je OSVC, studuje cǐ jako nezaměstnaný hledá práci s pomocı́ wřadu
práce, i rodicě zaměstnané a aktuálně na rodicǒvské dovolené).

6. Přihlášku a Smlouvu o poskytovánı́ pécě v DS vcětně přı́loh (dále jen Smlouva) si zájemci mohou 
vyzvednout v papı́rové podobě v DS. Přihlášku přinesou řádně vyplněnou na zápis.

7. Při zápisu se do přihlášky vyplnı́  dny docházky dı́těte do DS.
8. Přednostně jsou vzhledem k cı́li projektu do DS přijı́mány děti, které budou DS navštěvovat vı́ce dnı́ 

v týdnu a jejichž rodicě majı́ silnějšı́ vazbu na trh práce –viz Kritéria při přijı́mánı́ do DS Pohoda
Horoměřice.

9. Dětskou skupinu mohou navštěvovat také děti, které nemajı́ v rámci zápisu rezervované dny 
pravidelné docházky. Mohou se nahlásit telefonicky po dohodě s pedagogem DS na volné dny 
(vzhledem k absencıḿ dětı)́. I pro tento způsob docházky platı́ všechny ostatnı́ podmı́nky (uzavřenı́ 
Smlouvy, doloženı́ dokumentů, způsob úhrady za docházku a stravu atd.).

10. V přı́padě přijetı́ dı́těte do DS, doložı́ rodicě potřebné dokumenty do 15 pracovnı́ch dnů od 
oznámenı́ o přijetı́, nejdéle však do dne nástupu dı́těte do DS. Pokud dokumenty v dané době 
nedoložı́, může být dı́tě z přijı́macı́ho řı́zenı́ vyřazeno. Jedná se o:
• Smlouvu s rodicǐ o poskytnutı́ pécě v dětské skupině Pohoda Horoměřice
• Monitorovacı́ list podpořené osoby
• Potvrzenı́ od lékaře ohledně zdravotnı́ho stavu dı́těte a ocǩovánı́
• Potvrzenı́ o postavenı́ podpořené osoby na trhu práce cǐ žádost o potvrzenı́ v evidenci CSSZ

11. Úplata za vzdělání v DS a za stravování

1. Služba pécě o dı́tě je poskytována s cǎ́stecňou náhradou nákladů.
2. Za vzdělánı́ v DS platı́ zákonnı́ zástupci úplatu dle platného cenı́ku – Smlouvy

o poskytovánı́ pécě v DS na základě faktury poskytovatele.
3. Rodicě také hradı  ́úplatu za stravné do 25. dne předešlého  měsı́ce. Výše stravného je 45,-Kč/oběd.
4. Neuhrazenı́ platby za službu cǐ za stravné může být důvodem k ukoncěnı́ docházky dı́těte do DS.
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6. Omlouvání nepřítomnosti dětí a náhrady omluvených dní
1. Omluvy a náhrady docházky se provádějı́ pouze osobně,telefonicky či formou sms.
2. R� ádná omluva s možnostı́ náhrady absence je možná do 20 hodin dne předcházejı́cı́ho absenci.

Pokud se ale omluvı́te později, je vám den fakturován, jako by dı́tě bylo přı́tomno.
3. Při pozdějšı́ omluvě nenı́ možné absenci nahradit, celý den i se stravným je zapocı̌́tán, ale je možné 

si vyzvednout oběd (nutné informovat DS do 8:30 a vyzvednout si jı́dlo v době 12:30-13:00).
4. Náhrady za vcǎsné omluvy mohou děti vychodit v daném měsı́ci v maximálnı́m pocťu 5 dnı́ / měsı́c. 

Nevychozené náhrady propadajı́. Při dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (vı́ce jak 14 dnı́) lze
náhrady řešit individuálně po domluvě s učitelkou. V přıṕadě, že DS nebude schopna zajistit termıń
náhrady v daném měsıći, je možné zohlednit nevychozené dny ve vyúčtovánı ́docházky.

7. Stravování

1. Dı́tě bez přihlášené stravy nebo se specifickými potřebami ve stravovánı́ může být do DS přijato
pouze po dohodě s odpovědnou osobou DS.

2. Strava se dovážı ́ze školnı ́jıd́elny Horoměřice.
3. Omluvit stravu lze do 12 hodin předešlého dne, nebo je možnost vyzvednout si oběd přı́mo ve

výdejně v DS (nutné informovat DS do 8:30 a vyzvednout si jı́dlo v době 12:30-13:00).

8. Další práva a povinnosti rodičů

1. Rodicě majı́ právo na informace o průběhu a výsledcı́ch vzdělávánı́ dětı́. Rodicě jsou průběžně a 
podle potřeby informováni na schůzkách pro rodicě nebo na informacňı́ nástěnce DS. Kontakt rodicǔ̊ 
s ucǐtelkami je možný denně při předávánı́ dětı́.

2. Rodicě jsou povinni oznamovat DS změny veškerých údajů. Rodicě jsou povinni informovat DS o
změně zdravotnı́ způsobilosti, zdravotnı́ch obtı́žı́ch dı́těte nebo jiných závažných skutecňostech,
které by mohly mı́t vliv na průběh vzdělávánı́.

3. Rodicě jsou povinni na vyzvánı́ odpovědné osoby DS osobně se zúcǎstnit při projednánı́ závažných
otázek tyḱajı́cı́ch se vzdělávánı́ dı́těte.

7. Pokud bude rodic ̌porušovat Provoznı́ řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz
DS (pozdě vyzvedávat dı́tě z DS po ukoncěnı́ provozu, prodlenı́ plateb), může odpovědná osoba DS 
ukoncǐt docházku dı́těte do DS.

8. Jsou-li rodicě s cı̌́mkoliv, co se týká pobytu jejich dı́těte v DS nespokojeni, oznámı́ to odpovědné 
osobě DS, která záležitost projedná. Je to možné osobně na domluvené schůzce.

9. Dı́tě vyzvedávajı́ z DS rodicě cǐ osoby, které jsou zapsány ve formuláři „Osoby pověřené zákonným
zástupcem k vyzvedávánı́ dı́těte“ s uvedenı́m jména osoby, trvalé adresy a jejich vztahu k dı́těti.

10. Dı́tě je třeba vyzvednou do 16:00. Pokud dı́tě nebude vyzvednuto do 16:00, ucǐtelka, která má v té 
době dı́tě v pécǐ, telefonicky zkontaktuje rodicě. Pokud nenı́ možné rodicě zkontaktovat cǐ 
nevyzvednou dı́tě ani do uplynutı́ této doby, informuje ucǐtelka svou nadřıźenou DS a postupuje dle
zákona – uvědomı́ sociálnı́ odbor a policii, kteřı́ si dı́tě přebı́rajı́ do pécě. 
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9. Orientační náplň dne dětí v DS

8.00 - 8.30 - otevírání DS

- hry podle zájmu dětí

- individuální práce s dětmi

8.30 - 9.00 - komunitní kruh - povídání na dané téma, nasloucháme jeden druhému
- pohybová chvilka

9.00 - 9.30 - hygiena

-dopolední svačina

9.30 - 10.30 - individuálnı́ a skupinové cǐnnosti (rozvı́jenı́ rozumových, sociálnı́ch

a fyzických znalostı́ a dovednostı́, didaktické hry,jemná a hrubá
motorika + výtvarné, pracovnı́, hudebnı́ a dramatizujı́cı́ cǐnnosti)

- zájmové hry

- tělovýchovné aktivity

10.30 - 12.00 - příprava na pobyt venku

- pobyt venku

- svlékání, hygiena a příprava na oběd

12.00 - 12.30 - oběd

12.30 - 13.00 - hygiena

- příprava na odpolední odpočinek

13.00 - 15.00 - odpolednı ́odpocǐnek

- čtenı ́pohádek

15.00 - 15.15 - odpolední svačina

15.15 – 16.00 - hry podle zájmu dětí

- individuální práce s dětmi

15.00 – 16.00 - vyzvedávání dětí

16.00 - uzamykání DS

10. Řád výdejny DS

Provozní doba 

12.00 – 12.30 Výdej oběda 

Strava se dovážı ́ze školnı ́jıd́elny Horoměřice.
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1. Pracovnice v provozu DS zajiš úje pitný režim pro děti, výdej stravy.
2. Pracovnice použı́vá předepsané ochranné pracovnı́ pomůcky.
3. Pracovnı́k je seznámen s bezpecňostı́ práce při školenı́ BOZP, které je pravidelně zajišťóváno

právnı́m subjektem.
4. Je seznámen se zásadami při obsluze elektrických spotřebicǔ̊ v DS. Elektrické spotřebicě majı́ 

odpovı́dajı́cı́ elektro revizi.
5. Pracovnı́k bezpecňě zacházı́ s noži a jinými ostrými předměty.
6. Pracovnı́k dbá na cǐstotu a pořádek.
7. Závady na zařı́zenı́, cǐ poraněnı́ neprodleně hlásı́ odpovědné vedoucı́ DS, zapisuje do knihy závad  
      a úrazů!
8. Při vzniklém požáru se pracovnı́k řı́dı́ požárnı́ poplachovou směrnicı́.
9. Odpovědnost pracovnice:

- Zapisovat teplotu jídla
- Vydávat jídlo
- Održovat cǐstotu a pořádek na pracovišti
- Provádět nápravná opatřenı́
- Dbát o cǐstotu přepravnı́ch nádob a cǐstotu nádobı́ ve výdejně.
- Dodržuje provoznı́ řád výdejny jı́dla.

10. Výše stravného (oběda) vcětně dovážky 45 Kc/̌den
- oběd 45 Kc/̌ ks

11. Soucǎ́stı́ je pitný režim (cǎj, voda, šťáva).
12. oklid ve výdejně je zajišťóván DS, před otevřenı́m DS, dále i průběžně během dne.
13. Platba stravného je upravena ve Smlouvě.
14. Jı́delnı́cěk na každý týden je zveřejněn na nástěnce  Změna jı́delnı́cǩu vyhrazena.

11. Sanitační řád DS
Ve výdejně a přilehlých prostorách je prováděn běžný dennı ́úklid, velký úklid 1x měsıč́ně a generálnı ́
úklid nejméně 2x ročně. O hygienickém stavu zařıźenı,́ prováděné sanitaci a ochranné desinfekci vede 
evidenci pracovnice rodinného centra.

Popis úklidových prací v jednotlivých termínech: 

Denně: 
- na vlhko úklid podlahy v místnostech pravidelně používaných
- běžný úklid pracovních ploch a nářadí a hraček
- stoly v jídelně, umyvadla
- vynášení odpadků

Jedenkrát týdně: 
- vnitřnı́ stěny chladı́cı́ch zařı́zenı́ s následnou desinfekcı́
-

Dvakrát týdně: 
- výměna ochranných oděvů (dle potřeby častěji)

Jedenkrát za měsíc: 
- dveře, otopná tělesa, svítidla
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Jedenkrát za dva roky: 
- malování prostor výdejny

Harmonogram úklidu hygienických zařízení jídelny a přilehlých prostor: 

Denně: 
- podlahy, umyvadla, sedátka na záchodové míse
- mechanická očista a následující desinfekce podlah, podlahových roštů, obložení stěn, vnitřního

vybavení sprch a záchodových mís
- kontrola zásob papíru, tekutého mýdla a papírových ručníků

Dvakrát měsíčně: 
- nábytek, skříňky v šatnách

Jedenkrát měsíčně: 
- dveře a umyvatelné části stěn

K čištěnı́ je použı́ván dezinfekčnı́ prostředek určenı́ pro čištěnı́ v potravinářském zařı́zenı́. U� klid 
provádí personál rodinného centra. 

Způsob nakládání s prádlem: 
Ložnı́ prádlo se vyměňuje1x za 21 dnů, ručnı́ky 1x týdně. Ložnı́ prádlo je skladováno ve větratelných 
prostoraćh, odděleně od sebe. 

C� isté lůžkoviny se skladujı ́odděleně, mimo dosah dětı.́

Platnost provoznı́ho řádu od 1.10. 2017 




