
 
 

Příloha smlouvy č. 1:             Provozní řád Dětské skupiny Ozničánek 
 
Mateřské a rodinné centrum Ozničánek, zapsaný spolek 
se sídlem: Oznice 91, Oznice, PSČ 756 24 
zastoupený Martinem Geržou, předsedou spolku 
zapsaný pod spisovou značkou L 14533 vedenou u Krajského soudu v Ostravě 
IČ: 04440366,  Bankovní spojení: 4142823369/0800 
(dále jen „poskytovatel“) 

Dětská skupina Ozničánek (dále jen DS)  je určena pro max. 12 dětí  ve věku od 1 - 6 let, o které se starají 
pracovnice, které mají odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, 
ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve 
zdravotnictví, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, dále odbornou kvalifikaci učitele 
mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele, profesní kvalifikaci chůvy či asistenta 
pedagoga a další dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  
V DS je poskytována individuální výchovná péče o děti zaměřená na rozvoj rozumových, řečových, 
pohybových, pracovních, hudebních a výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených 
věku dítěte. Dále je zde zabezpečována bezpečnost a zdraví dětí, jejich pohyb na čerstvém vzduchu, spánek 
v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dětí, včetně poskytování první pomoci. Program DS 
je upraven podle individuálních potřeb dětí. Do DS jsou přednostně přijímány děti osamělých rodičů, rodičů 
samoživitelů, které řeší složitou finanční situaci a jsou nuceny nastoupit do zaměstnání nebo jim hlídání dětí 
pomůže v uplatnění na pracovním trhu, je také přihlíženo k sociální situaci rodiny.  Nástup každého dítěte do 
DS je posuzován individuálně.  

1. Přijímací řízení 
Zápis dětí do DS na následující školní rok probíhá předchozí školní rok až do naplnění kapacity zařízení.   
V případě volných míst lze děti přijímat i průběžně po domluvě s vedoucí DS.  
Nástup každého dítěte je posuzován individuálně.  
Dítě bude do DS přijato po odevzdání vyplněné přihlášky a smlouvy o poskytování služby péče o dítě včetně 
příloh provozní řád DS a plán výchovy a péče, které si rodiče řádně prostudují a stvrdí svým podpisem.  
Do DS může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním a lékařské prohlídce před 
nástupem do DS. 
 
2. Platby v DS 
Služby péče o děti jsou poskytovány s částečnou úhradou nákladů dle Smlouvy o poskytování služby péče o 

dítě čl. IV. Výše úhrady nákladů za poskytované služby a způsob jejího placení, a to 500,-/měsíc/dítě. 

Stravování v DS: 

 Celodenní stravování (zahrnuje oběd, odpolední svačinu, pitný režim) 
 Ranní svačinu nosí rodiče 
 Denní stravné je 50,- Kč, stravné je nutno odhlásit den předem ráno do 9 hodin, jinak musí rodič 

stravné zaplatit. 
 Částka k úhradě je rodičům fakturována a musí být uhrazena do 15. dne v daném měsíci na bankovní 

účet č. 4142823369/0800. 

Provoz DS a platby za školné a stravné se řídí platným ceníkem služeb. Částka k úhradě je rodičům 
fakturována vždy do 10. dne následujícího měsíce.  
 
3. Provoz DS 
Provozní doba DS je v pracovních dnech od 6:00 do 17:00 hod. Po domluvě lze však pracovní dobu i 
prodloužit do 19:00 hodin, tak aby se vyšlo vstříc i rodičům pracujícím na směny. 
Děti se obvykle scházejí do 8.00 hod. 
Rodiče předávají dítě do DS zdravé.  Vyskytne-li se u  dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost   
neprodleně škole nahlásí. 
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v DS (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky  
informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 
Pečovatelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s 



jeho návratem do kolektivu dětí. 
Pečovatelky odpovídají za děti od doby, kdy převezmou dítě od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do 
doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.  
Děti do školky přivádějí rodiče, zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené uvedené v přihlášce.  
Dítě je předáno osobně učitelce.  
Je nepřípustné posílat dítě do DS samotné. Učitelka zodpovídá pouze za dítě, které osobně převzala.  
Z DS vyzvedávají děti rodiče, zákonní zástupci, nebo osoby jimi pověřené uvedené v přihlášce.  
Sourozencům do 15 let se děti nevydávají.  
Sourozence nad 15 let mohou rodiče na základě písemného sdělení pověřit k vyzvednutí dítěte z DS.  
Konzultační hodiny nejsou pevně stanoveny, rodiče mohou dle svých potřeb a požadavků hovořit denně  
s pracovníky DS, nesmí však narušovat přímou výchovnou práci s dětmi. 
Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, nebo na 
vstupních dveřích. Doporučujeme rodičům tato oznámení pravidelně sledovat. 
Děti mají  své vlastní  oblečení. Pro celodenní pobyt jsou vhodné hrací kalhoty nebo zástěrka. Na přezouvání 
jsou vhodné papuče s pevnou patou a se zdravotním klínem. Na pobyt venku je vhodná tepláková souprava a 
tenisky.  
Pro odpolední odpočinek  mají děti vlastní pyžamka, které si vyměňují 1x za 14 dní, na vyžádání rodičů i 
častěji. Věci je nutné označit, aby nedocházelo k jejich záměně. Ztrátu věcí je třeba ihned nahlásit. 
V šatně má každé dítě značkou označenou skříňku. Rodiče vedou své děti k samostatnosti a pořádku. 
Náhradní oblečení pro děti nechávejte ve skříňce. 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí  

Školka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí: 

 Při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním. Soustavně vytváří podmínky pro 
bezpečnost a ochranu zdraví a kontroluje jejich dodržování, 

 Před riziky poruch zdravého vývoje, pokud mohou být způsobeny nebo zvětšeny výchovou. 
 Za děti zodpovídají při výchově a vzdělávání pečovatelky, od osobního převzetí od rodičů, až do doby 

osobního předání rodičům, zejména při činnostech, kde může docházet k častějším možnostem 
zranění /tělovýchovné činnosti, pobyt venku, školní výlety.../ 

 Zaměstnanci školky jsou povinni poskytnout první pomoc dětem i kolegům, zajistit popř. doprovod dítěti 
do zdravotnického zařízení a ihned informovat vedení poskytovatele. Ti informují zákonné zástupce. 

 Poskytovatel přijímá opatření k předcházení vzniku úrazů, nemocí a kontroluje jejich dodržování. Vede 
evidenci úrazů. 

 V areálu školky platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek a práce 
pod jejich vlivem. Při podezření je zaměstnanec povinen podrobit se dechové zkoušce, ke které dá 
pokyn statutární zástupce. 

5. Do DS nepatří: 

 Cenné věci, tablety, mobily, předměty s ostrou hranou, sladkosti, bonbony, žvýkačky - předejděte 
ztrátám a ublížení na zdraví. 

6. Psychohygienické podmínky DS: 

Životospráva: 

 dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava 
 je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne 
 mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly 
 děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování 

Denní rytmus a řád, pobyt dětí venku, respektování individuálních potřeb dětí: 

 je zajištěn pravidelný denní řád, který je však natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v 
průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci 

 rodiče mají možnost přivádět děti do školky kdykoliv podle svých potřeb, nejpozději však do doby, než 
děti začnou výchovný program 

 děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku - s ohledem na aktuální stav ovzduší či jiné přírodní 
překážky / mráz pod -10 st., náledí, silný vítr, déšť, inverze apod./ 

 děti mají dostatek volného pohybu nejen na venku, ale v rámci možností i ve školce 



 odpočinek dětí je upraven podle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají 30 - 45 minut, 
dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny různé klidové aktivity 

 všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich 
uspokojování 

 pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat 
v klidných koutcích třídy 

Psychosociální podmínky 

 všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně 
 všechny děti mají v naší DS stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není 

znevýhodňován nebo protěžován 
 osobní svoboda či volnost dětí je respektována v určitých mezích, vyplývajících z řádu chování a 

norem, které jsou v DS stanoveny 
 péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní účastí dítěte při všech činnostech. 

Pečovatelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vzájemný 
vztah důvěry a spolupráce. 

 
 
Tento provozní řád je pro rodiče závazný a nabývá účinnosti od 1. 9.2019.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Martin Gerža, předseda 


