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Provozní řád 

Dětská skupina Břežánek 

  

 

 

Příloha č. 1 

  

 

Údaje o zařízení: 

Provozovatel: Centrum Břežánek, z.ú. 

Sídlo: 5. května 78, Dolní Břežany, 252 42 

IČO: 22732322 

Zastoupený ředitelkou : Monikou Žákovou 

Typ zařízení péče o děti:  

Dětská skupina Břežánek s celodenní péčí určená pro veřejnost 

Stanovená kapacita: 6 dětí 

Provozní doba: 7,30 – 16,00 hod. 

Adresa poskytování služby: Na Panský 11, 252 41 Dolní Břežany 

Započetí poskytování služby: 1.9.2016  
 

Předávání dítěte 
 
1. Děti přicházejí do dětské skupiny do 8:30 hod 
2. Osoba odpovědná za výchovu dítěte v době určené pro příchod dětí do dětské skupiny 

předává dítě po jeho převlečení v šatně personálu dětské skupiny.  
3. Osoba odpovědná za výchovu dítěte si dítě přebírá od personálu dětské skupiny v šatně 

dětské skupiny. 
4. V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte personál dětské skupiny dítě od osoby 

odpovědné za výchovu dítěte nepřevezme. 
5. Zákonný zástupce dítěte může pověřit předáním a vyzvednutím dítěte v dětské skupině jinou 

osobu. V tomto případě sdělí tuto informaci personálu dětské skupiny písemně s uvedením 
jména a příjmení pověřené osoby. 

6. Osoba odpovědná za výchovu dítěte předává dítě do dětské skupiny bez zjevných známek 
onemocnění. Vyskytne-li se u dítěte nebo v rodině infekční onemocnění, osoba odpovědná  
za výchovu dítěte tuto skutečnost neprodleně ohlásí personálu dětské skupiny. 
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7. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v dětské skupině (teplota, zvracení, bolesti 
břicha, náhlá změna zdravotního stavu apod.) je osoba odpovědná za výchovu dítěte 
telefonicky informována a vyzvána k vyzvednutí dítěte z dětské skupiny a zajištění další péče. 

8. Pokud si osoba odpovědná za výchovu dítěte nevyzvedne dítě do konce provozní doby, 
personál dětské skupiny: 
 kontaktuje osobu odpovědnou za výchovu dítěte telefonicky, 
 informuje telefonicky ředitele  
 učiní další kroky, zejména se bude řídit postupem doporučeným MŠMT – obrátí se  
na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,  
ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na 
Policii ČR. 

9. Personál dětské skupiny zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme od osoby odpovědné 
za výchovu dítěte, až do doby, kdy je opět předá osobě odpovědné za výchovu dítěte. 

10. Při pobytu v dětské skupině dodržuje osoba odpovědná za výchovu dítěte provozní řád dětské 
skupiny. Vzhledem k potřebám dětí se osobě odpovědné za výchovu dítěte nedoporučuje 
navštěvovat dítě v době jeho pobytu v dětské skupině 

 
Omlouvání a nepřítomnost dítěte 
1. Zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba (dále jen „osoba odpovědná za výchovu 

dítěte“) omlouvá nepřítomnost dítěte do 11hod předchozího dne nebo do 8h daného dne (bez 
odpočtu stravného). 

2. Osoba odpovědná za výchovu dítěte může být personálem dětské skupiny požádána  
o lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s návratem dítěte do kolektivu 
u všech onemocnění trvajících déle než 7 kalendářních dní. 
 

Denní program 
1. K pobytu dětí venku se využívá přilehlá komunitní zahrada nebo další vhodné venkovní 

prostory, 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 venkovní teplota. 

2. Děti odpočívají dle potřeby, dodržujeme hygienické i zdravotní normy. Odpolední klid v době 
mezi 12.45 – 14.30 hod. respektuje individuální potřeby dětí, děti s menší potřebou spánku 
mají odpolední klid upravený dle jejich potřeb. 

3. Výchovná činnost probíhá podle Plánu výchovy a péče a je případně přizpůsobována věku a 
skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu dětské skupiny jsou respektována práva dítěte v 
souladu s Úmluvou o právech dítěte. 

4. Denní režim dětské skupiny je následující: 

7.30 – 8.30 h.        příchod dětí, hra 
8.30 – 10.00 h.      hra, řízené činnosti, cvičení 
10.00 – 10.30 h.    svačina 
10.30 – 12.00 h.    oblékání, pobyt venku 
12.00 – 12.30 h.    oběd, odchod po obědě domů 
12.45 – 14.30 h.    spánek, klidové hry, svačina 
14.30 – 16.00 h.    hry a činnosti dle volby dětí, odchod domů 
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Stravování 
1. Stravování zajišťuje poskytovatel, a to na základě smlouvy mezi poskytovatelem a zákonným     

zástupcem dítěte umístěného v dětské skupině.  

2. Pitný režim zajišťují  rodiče (lahvičky s pitím) a pečující osoby (termoska s čajem, popř. pitná 
voda) 

3. Jídelní lístek je vždy vyvěšen v šatně dětské skupiny. 
 
Nakládání s prádlem 

1. Lůžkoviny má dítě označeny a uloženy ve značené přihrádce v prostorách dětské skupiny.  

2. Povlečení si alespoň 1x za 3 týdny rodiče vyžádají k vyprání u pečovatelek dětské skupiny.  

3. Ručníky se v dětské skupině používají jednorázové, papírové. 

4. Úklid celého zařízení je zabezpečen pečovatelkami a pracovnicí úklidu. 

 
 
Podmínky pro zařazení do dětské skupiny 
1. Do dětské skupiny lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je imunní proti nákaze nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. 

2. Dítě je do dětské skupiny přijímáno na základě žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny 
podané zákonným zástupcem dítěte v souladu s kritérii přijetí. 

3. V případě umístění dítěte uzavírá zákonný zástupce dítěte s poskytovatelem dětské skupiny 
písemnou smlouvu. 

4. Přijetí dítěte do dětské skupiny může být odmítnuto: 
a) pokud zákonný zástupce dítěte nesplňuje kritéria přijetí, 
b) je-li plná kapacita, 
c) pokud zákonný zástupce dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace. 

5. Ukončení umístění dítěte v dětské skupině 
K ukončení smlouvy o poskytování služeb péče o děti v dětské skupině dojde uplynutím doby, 
na kterou byla uzavřena smlouva 
Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že osoba odpovědná za výchovu dítěte 
porušuje provozní řád dětské skupiny Břežánek. 
Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují 
možnosti poskytovatele (např. dítě chronicky nemocné, či dítě vyžadující služby přesahující 
rámec možností dětské skupiny). 

6. Písemné dokumenty dítěte umístěného v dětské skupině jsou uloženy v osobních složkách 
vedených personálem dětské skupiny. Každé dítě zařazené do dětské skupiny má zřízen 
evidenční list dítěte. Zákonný zástupce dítěte je povinen nejpozději do 10 dnů nahlásit  
v písemném prohlášení změny zásadních údajů uvedených v žádosti. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
1. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř i mimo prostory dětské skupiny je personál 

proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany.  
2. V případě vyhlášení mimořádných událostí (požár, živelní pohroma apod.) se personál řídí 

platnými dokumenty požární ochrany (plán evakuace) nebo pokyny odpovědných osob. 
3. Na případné úrazy a nehody vzniklé v době pobytu dítěte v dětské skupině se vztahuje 

poskytovatelovo pojištění odpovědnosti za újmu. 

4. V případě, že by se během pobytu v dětské skupině dítě zranilo a osoba odpovědná za výchovu 

nebude k zastižení,  přivolá personál dětské skupiny záchrannou službu.  

 

Vybavení dítěte v dětské skupině 

1. Dítě má s sebou přezůvky, oblečení vhodné pro pohybové a výtvarné aktivity (popř. zástěrku), 

náhradní oblečení (plenu), vhodné oblečení a obuv na pobyt venku.  

2. Veškeré vybavení včetně obuvi dítěte musí být čitelně podepsáno. 

Informace pro rodiče 
 
1. Informace o připravovaných akcích, včetně omezení provozu dětské skupiny, jsou vždy včas 

oznamovány e-mailem nebo na nástěnce dětské skupiny. 
 
 
 
 

Centrum Břežánek, z.ú. si vyhrazuje právo na změnu Provozního řádu. 

Platnost od 1.9.2022 

Monika Žáková, ředitelka, Centrum Břežánek, z.ú. 
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