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Zpracovala:        Jana Štěpánková, koordinátorka dětské skupiny 
Platnost od:                                                          1. 9. 2022 

Vnitřní pravidla 

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské 

skupině 

Město Šlapanice  

Masarykovo nám. 100/7 

664 51 Šlapanice 

IČO: 00282651 

Bankovní spojení: 9005 – 23122641/0100 

Příjemci služby péče o dítě v dětské skupině Rodiče (dále jen „příjemci“ nebo „rodiče“)  

Název dětské skupiny Dětská skupina Školička Sokolík  

Sídlo dětské skupiny (adresa poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině ) 

Nádražní 706/87 

664 51 Šlapanice 

Kapacita dětské skupiny 12 dětí 

Den započetí poskytování služby  1. 9. 2016 

Provozní doba  Pondělí  – pátek  od 6:30 hod. – 16:30 hod. 

Kontaktní osoba Jana Štěpánková, mob. +420 607 914 988 
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Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, zastoupené 

starostkou Mgr. Michaelou Trněnou, vydává v souladu se zákonem č. 247/2015 Sb., o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, pravidla 

organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „vnitřní pravidla“). 

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Služba 

péče o dítě v dětské skupině je poskytována v Dětské skupině Školička Sokolík (dále jen 

„dětská skupina“ nebo „školička “). 
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Práva a povinnosti účastníků péče o dítě 

 

Základní cíle dětské skupiny při zabezpečování péče o dítě: 

• výchova a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte 

• rozvoj tělesný, citový, rozumový, mravní  

• podpora získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů 

Práva dětí: 

• všechny děti mají práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o 

právech dítěte 

• na kvalitní péči podporující rozvoj jejich osobnosti a schopností 

• na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí 

Povinnosti dětí: 

• řídit se společně vytvořenými pravidly chování v dětské skupině 

• šetrně zacházet s vybavením školičky a s hračkami 

 

Povinnosti a práva poskytovatele služby péče o dítě (dále jen „poskytovatel“) 

 

Poskytovatel má povinnost: 

• zajistit podmínky k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí 

• vykonávat svou činnost dle cíle svého zřízení – poskytovat dětem řádnou výchovu a 
péči 

• poskytovat důležité informace o prospívání dítěte příjemcům 

• v případě úrazu dítěte v prostředí dětské skupiny, zajistit dítěti potřebnou 
zdravotnickou péči a okamžitě informovat rodiče 

Poskytovatel má právo: 

• daný den odmítnout přijetí dítěte, jevícího příznaky nemoci  (tj. především silný kašel, 
hnisavá rýma či zvýšená teplota dítěte), případně si vyžádat od příjemců služby péče 
o dítě posouzení zdravotního stavu dítěte lékařem 

• vyžádat si od příjemce zprávu ošetřujícího lékaře dítěte potvrzující zdravotní stav dítěte 
po nemoci 

• ukončit docházku dítěte při opakovaném narušování provozu dětské skupiny, 
neomluvené absenci 14 kalendářních dnů, neuhrazení úplaty za péči o dítě 
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Práva a povinnosti příjemce služby péče o dítě (dále jen „příjemce“) 

Příjemce má právo : 

• na včasné a úplné informace o svém dítěti, konzultační a poradenskou pomoc 
v záležitostech týkajících se výchovy a péče o dítě 

• na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 

• sledovat či zapojit se do her a činností zejména v adaptační době dítěte, po konzultaci 
s pečujícími osobami 

• požadovat ze strany poskytovatele vystavení Potvrzení o umístění dítěte v dětské 

skupině za účelem uplatnění zákonných daňových úlev 

Příjemce má povinnost: 

• dodržovat ustanovení smlouvy, Vnitřní pravidla, Plán výchovy a péče, předpisy a 

pokyny k ochraně zdraví a zásady bezpečnosti, se kterými byli seznámeni 

• nepřivádět do dětské skupiny dítě, které není zcela zdravé 

• oznámit ihned, jestliže se v rodině nebo okolí vyskytne přenosná nemoc 

• informovat o výsledcích vyšetření v poradenských či zdravotnických zařízeních 

• zajistit, aby čisté, upravené a vhodně oblečené dítě docházelo do dětské skupiny do 

zahájení výchovně – pečujícího procesu, tj. do 8:30 hod. 

• hlásit nepřítomnost dítěte do 7:30 hod. téhož dne 

• vyzvednout dítě do 16:30 hod., příjemce podpisem smlouvy souhlasí, že v případě 

nevyzvednutí svého dítěte v souladu s provozní dobou 6.30 - 16:30 hod. bude 
kontaktován rodič nebo jím pověřená osoba a případně dle zákonného postupu 
kontaktováno operační sociální středisko Policie ČR dle zákona č. 283/1991Sb., o 
Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů 

• při akutních stavech (horečce, zvracení, průjmu apod.) jsou zákonní zástupci dítěte 

dostavit se pro své dítě neprodleně do 1hodiny po tel. nebo jiném upozornění 

• respektovat náplň dne, která je určena pečovatelkou a řídí se dle Plánu výchovy a péče 
a aktuálním počasí 

• zúčastnit se na vyzvání vedoucí dětské skupiny projednání závažných otázek, 

týkajících se výchovy a péče o dítě 

• hradit stanovenou výši nákladů za péči a stravné v daném termínu 

• respektovat zákaz svévolného vstupu do prostoru herny 

• dbát pravidel k zajištění bezpečnosti a ochrany svého zdraví, jakož i zdraví svého 
dítěte, příp. ostatních dětí při pobytu v provozovně dětské skupiny 

• respektovat zákaz nošení vlastních hraček, cenných předmětů 

• bezodkladně informovat poskytovatele v souladu s § 11 zákona č. 247/ 2014Sb., o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině o následujících skutečnostech a jejich 
změnách: 
a. jméno, popř. jména a příjmení, rodné číslo a adresu místa pobytu dítěte 
b. jméno, popř. jména a příjmení rodičů a adresa místa pobytu alespoň jednoho 

z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte 

c. jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě 
pověření  - „zmocnění“ příjemce může pro dítě docházet 

d. údaj o zdravotní pojišťovně dítěte 
e. telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou ve Zmocnění 
f. údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které 

by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je rodič 
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povinen informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu. Rodič je povinen informovat 
poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou 
zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 
např. alergie, diety, případné léky, které dítě užívá. Za neohlášené skutečnosti nenese 
poskytovatel odpovědnost, s čímž je příjemce obeznámen podpisem smlouvy. 

Údaje uvedené pod písmenem a) – e) a jejich změny je povinen příjemce sdělit poskytovateli 

v písemném prohlášení. Údaje uvedené pod písmenem f)  a jejich změny je povinen příjemce  

doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině. 

 

Spoluúčast rodičů a veřejnosti 

Rodiče se mohou aktivně podílet na zajišťování kulturních a sportovních akcí pro děti. Velmi 

důležitým partnerem je provozovatel – Město Šlapanice a spolupráce i s dalšími místními 

spolky a institucemi  (knihovna, muzeum, HZS Šlapanice, DPS…)  

 

Odpovědnost poskytovatele za svěřené dítě 

Odpovědnost poskytovatele se v tomto směru řídí obecně závaznými a účinnými právními 
předpisy – poskytovatel odpovídá za dítě, které mu bylo příjemcem svěřeno, a to od okamžiku, 

kdy příjemce předá dítě odbornému pracovníkovi dětské skupiny, až do okamžiku předání 

dítěte zpět příjemci nebo osobě zmocněné příjemcem. 

 

Podmínky pro přijetí a ukončení péče o dítě 

Přijetí: 

• řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte do péče 

• potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a o provedeném pravidelném 

očkování nejpozději v den zahájení školní docházky (při změně ve zdravotní 

způsobilosti dítěte doložit změnu do 10 dní ode dne vzniku této změny) 

• doložení vazby na trh práce dle § 11 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a 4 zákona č. 247/2014 

Sb.  některým z těchto dokladů: 

- pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního 
pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru, nebo 

- potvrzení o studiu v denní formě nebo 
- potvrzení Úřadu práce–krajské pobočky Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce 

pro hlavní město Prahu o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, 
nebo 

- čestné prohlášení, pokud je OSVČ, o povinnosti platit zálohy na pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanost 

- při změně ve vazbě na trh práce tuto změnu ohlásit neprodleně poskytovateli 

• splnění kritérií stanovených poskytovatelem pro přijetí 

• poskytovatelem jsou příjímány děti od 2,5 let – 4,99 let, které mají zvládnuté hygienické 

návyky. Jednorázové pleny lze použít ve výjimečných případech (ve spánku, či delším 

pobytu venku v zimních měsících). 
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Při přijetí dítěte bude s příjemci sepsaná smlouva o poskytování péče dle zákona č. 247/2014 

Sb.. Dále zákonní zástupci dle svého uvážení a potřeb předají školičce zmocnění 

k vyzvedávání dítěte. Změny sjednaných podmínek budou provedeny vždy písemně. 

Ukončení zejména z důvodu: 

• v případě vážné nepřizpůsobivosti dítěte či jeho sociální nezralosti 

• při neomluvené absenci delší než 14 kalendářních dnů 

• při opakovaném narušování provozu školičky ze strany příjemců 

• při prodlení s platbou za poskytovanou službu péče o dítě delší než 14 kalendářních 

dnů 

• při porušení ustanovení vyplývajích ze Smlouvy, Vnitřních pravidel, Plánu výchovy a 

péče 

Poskytnuté informace a údaje poskytnuté rodiči o jejich dítěti, smlouvy, doklady, které jsou 

součástí dokumentace dítěte je poskytovatel povinnen uchovat po dobu 10 let dle § 11 dost. 3 

zákona 247/2014 Sb. od ukončení poskytování služby péče o dítě. S dokumentací bude 

nakládáno dle pravidel pro ochranu osobních údajů. 

     

Postup při nevyzvednutí dítěte 

• pokus kontaktovat pověřené osoby 

• informovat koordinátorku školičky  

• případně se obrátit na Policii ČR  

                                       

                                                   

Úhrada úplaty za péči 

Zákonní zástupci jsou povinni uhradit částku uvedenou ve Smlouvě o poskytování služby péče 

o dítě v odst. IV., článku 2 Smlouvy  vždy do posledního kalendářního dne předcházejícího 

měsíce na číslo účtu 9005-23122641/0100 pod variabilním symbolem, který obdrží. 

 

Úhrada stravného 

Stravné hradí rodiče na základě pokynů dodavatele stravy ZŠ Šlapanice a jeho výše se řídí 
platným ceníkem dodavatele stravy. Na dobu nepřítomnosti dítěte ve školičce je rodič dítěte 
povinen odhlásit stravování dítěte přímo u dodavatele stravování (ZŠ Šlapanice, 
miroslava.sedlackova@zsslapanice.cz, tel. 544 120 314), dle provozního řádu dodavatele 
stravy. Tj. nejpozději do 7,30 hodin dne předcházejícího nepřítomnosti dítěte.  Pokud stravu 
rodič nestihne odhlásit, může si oběd vyzvednout do 12.00 hod. ve školičce. Tento nárok 
vzniká pouze za první den nepřítomnosti dítěte. Dítě, které nemá odhlášenou stravu do 7.30 
hod dne předcházejícího nepřítomnosti dítěte je počítáno do stavu a rodiče musí za ten den 
uhradit stravné, je-li objednáno.  

 

 

mailto:miroslava.sedlackova@zsslapanice.cz
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Provoz dětské skupiny 

• Školička Sokolík má každodenní a celodenní provoz v rámci provozní pracovní doby, 

a to v pracovní dny od 6:30 hod. do 16:30 hod.  

• Věkové rozpětí dětské skupiny je od 2,5 let do 4,99 let věku dítěte.  

• Do dětské skupiny budou přijaty děti, které dosáhnou min. 2 let a 6 měsíců věku, max. 

4,99 let k 31. 8. před zahájením nového školního roku. 

 

Provoz dětské skupiny lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci 

nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví 

koordinátorka po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu 

zveřejní koordinátorka na přístupném místě (nástěnka, webové stránky) ve školičce nejméně 

2 měsíce předem.  

Poskytovatel má vypracovaný informační systém, který zaručuje rychlý přenos informací 

(osobně, telefonicky, web, mail, nástěnky, informační letáky, atp.) 

S další potřebnou dokumentací upravující činnost dětské skupiny jsou příjemci seznamováni 

prostřednictvím zveřejnění a to v prostorách provozovny dětské skupiny. 

Provoz dětské skupiny lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo 

přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují 

organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování služby péče. Informaci 

o omezení nebo přerušení provozu zveřejní koordinátorka dětské skupiny na přístupném místě 

ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

Stravování je zajištěno od ZŠ ve Šlapanicích. Strava bude přivážena v termoportech 1x denně 

plus suroviny potřebné k přípravě svačinek. Svačinky dvakrát denně bude připravovat 

pracovnice k tomu určená ze surovin uchovávaných v lednici.  

Během celého dne bude zajištěn pitný režim, převážně neslazené nápoje (voda, čaj). 

Prostory školičky jsou uklízeny 1x denně, případně dle potřeby ihned. Omyvatelné podlahové 

krytiny a sociální zařízení mokrou cestou, koberec vysáván, odpadky vynášeny. Všechny 

úklidové prostředky jsou uzamčeny v úklidové místnosti. Jedenkrát ročně umývání oken a 

dveří, v pětiletých intervalech výmalba prostor. Výměna ručníků se provádí 1x týdně, ložní 

prádlo 1x za 14 dnů, jinak dle akutní potřeby. 

 

 

Docházkový systém 

Každému přijatému dítěti bude přidělena čipová karta, kterou bude elektronicky 

zaznamenávána docházka dítěte do školičky. Každý příchod a odchod dítěte do a ze školičky 

bude zaznamenávat do docházkového systému pečovatelka nebo provozní pracovnice. 
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Vnitřní denní režim dětské skupiny 

6 : 30  –  8 : 30  Př íchod  dě t í ,  i nd i v i duá ln í  p ř i v í t án í ,  vo lná  h r a ,  

s pon tánn í  ak t i v i t y   

8 : 30  –  9 : 15  Rann í  c v ič en í ,  r ann í  k ruh  –  s po lečné  p ř i v í t án í ,  

podáván í  s vač ink y   

9 : 15  –  10 :00  Řízené  ak t i v i t y ,  l ogoped ick é  c hv i l k y ,  úk l i d  h r aček   

10 :00  –  12 : 00  Př íp r ava  na  pobyt  venk u ,  d le  počas í  vyc házk y  po  

ok o l í ,  sezónn í  pohybové ,  poznávac í  č i nnos t i ,  p r vk y  

s por t ovn ích  he r  

12 :00–  12 : 45  Spo leč ný  oběd ,  os obn í  hyg iena ,  p ř íp rava  na  

odpoč inek  

12 :45  -14 :15  L i t e rá r n í  p rog ram,  spánek  a  odpoč inek  dě t í  

r espek tu j í c í  r ozd í l né  po t ř eby  dě t í ,  i nd i v i duá ln í  p r áce  

s  dě tm i  s  n i žš í  po t řebou  s pánk u   

14 :15–  14 : 45  Os obn í  hyg iena ,  odpo ledn í  s vač ink a  

14 :45–  16 : 30  

 

 

Vo lné  č innos t i  a  ak t i v i t y  dě t í  zaměř ené  p ředevš ím na  

h r y ,  zá jmové  č i nnos t i  a  pohybové  ak t i v i t y  dě t í ,  

v  př ípadě  pěk ného  poč as í  na  zahradě  mat e řsk é  šk o l y ,  

r ozc házen í  dě t í  

 

Režim dne bude vyvěšen na nástěnce v prostorách Dětské skupiny Školičky Sokolík a na 

webových stránkách školičky.  

 

Děti nenosí do dětské skupiny žádné šperky a cenné předměty. Za případnou ztrátu nelze 

poskytnout náhradu. Dále nepřináší žvýkačky, bonbony, hračky – malá plyšová hračka na 

spaní je povolena.  

 

 

 

 

 



MĚSTO ŠLAPANICE 
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

 
 

9 
 

Bezpečnost a řešení mimořádných událostí v podmínkách dětské 

skupiny 

Školička Sokolík vykonává péči o dítě od doby, kdy je pečující osoba převezme od zákonného 

zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je jim zase předá. 

Během celého dne dodržují pečující osoby pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, která pro tuto oblast stanoví platná pracovně právní legislativa. 

Všichni zaměstnanci jsou řádně proškolováni v oblasti BOZP. 

Řádně vypracovaný dokument „Bezpečnost a řešení mimořádných událostí v podmínkách 

dětské skupiny“ je vyvěšen na dostupném místě a lékárnička je vybavená pro první pomoc. 

K záznamu úrazů slouží Kniha úrazů dětí, pečující osoby do ní bezodkladně zapisují 

předepsané údaje i o drobných úrazech. O všem informují zákonného zástupce, který si dítě 

přebírá. 

Vzhledem k ochraně zdraví všech dětí může pečující osoba požádat zákonného zástupce o 

doložení zdravotní způsobilosti dítěte při podezření, že dítě není zdravé. Totéž může 

požadovat při nástupu dítěte po onemocnění. 

Do dětské skupiny se přijímají pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění dýchacích cest, 

bez zažívacích potíží, kožního onemocnění a známek jiných infekčních onemocnění, či jiných 

onemocnění obecně. Pokud pečující osoba zjistí během dne, že dítě vykazuje známky nemoci, 

informuje o tom ihned zákonné zástupce, kteří jsou povinni si dítě vyzvednout. Vzhledem 

k ochraně zdraví všech dětí může pečující osoba požádat zákonného zástupce o doložení 

zdravotní způsobilosti při podezření, že dítě není zdravé. Totéž může požadovat při nástupu 

dítěte po onemocnění.  

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení 

na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci péče jsou proto děti 

nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a jejich schopnostem pochopit a porozumět dané 

problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální 

závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, 

kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého 

životního stylu. 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí zaměstnanci 

Školičky Sokolík pozorování a hodnocení vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující 

se vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci. 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci a mezi zaměstnanci a rodiči dětí. 

Fungování dětské skupiny je založeno na pocitu spokojenosti jak u dětí, tak dospělých. Naší 

snahou je, aby se děti cítily jistě a bezpečně. Pečující osoby jim jsou partnerem, který je 

provází celým dnem a reaguje na jejich potřeby. 
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Naším cílem je, aby děti v dětské skupině měly: 

• pocit bezpečí a lásky 

• samostatnosti 

• možnosti zařadit se mezi vrstevníky 
 

Proto také: 

 

• přistupujeme k dětem respektujícím způsobem 

• přistupujeme k dětem s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti 

• respektujeme přirozené potřeby dětí (potřebu spánku, odpočinku, ale i volného 
pohybu) 

• vytváříme dostatek podnětů během celého pobytu v dětské skupině 
 

Pečující osoby naplňují tento cíl ve všech činnostech během celého dne, respektují individuální 

i věkové zvláštnosti dětí a charakter skupiny, se kterou pracují. Ve skupinkách nebo 

individuálně se věnují dětem různého věku, k veškerým činnostem děti vhodně motivují a snaží 

se rozvíjet osobnost dítěte ve všech oblastech psychosociálního a fyzického vývoje. 

 

Zacházení s majetkem Školičky Sokolík 

Rodiče při pobytu v prostorách školičky nepoškozují majetek školičky, v případě zjištění 

poškození nahlásí tuto skutečnost neprodleně pečující osobě. K tomu vedou i svoje děti.  

Budova je přístupná zvenčí pouze v době stanovené k přijímání a vyzvedávání dětí, jinak je 

zavřená z bezpečnostních důvodů. Zákonní zástupci se při příchodu jmenovitě ohlásí. Během 

provozu školičky jsou vstupní dveře volně otevíratelné jako únikový východ. 

V prostorách školičky platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených 

elektrických spotřebičů. Své osobní věci odkládají zaměstnanci na místa k tomu určená. 

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

Vnitřní pravidla jsou nedílnou součástí smlouvy.  

Zveřejněna jsou v prostorách Dětské skupiny Školička Sokolík a také na webových stránkách 

školičky.  

Vnitřní pravidla schválila Rada města na své 113. schůzi dne 16. 3. 2022. 

 

 
 


