
 

       Rodina v centru, z.ú.   |    Křižíkova 850   |   473 01   Nový Bor    |    www.rodinavcentru.cz  

 
Rodina v centru z.ú., Smetanova 387, Nový Bor, 473 01 
 

 
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY KOBLÍŽEK  

 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE       
  
Název zařízení: Dětská skupina Koblížek   Adresa provozovny: Kalinova 572, Nový Bor, 47301 
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IČO: 27004295      Datum zahájení provozu: 1. ledna 2020 

Ředitelka: Mgr. Petra Vlčková    Vedoucí dětské skupiny: Bc. Kateřina Filingerová 

 
 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Provozní řád stanovuje pravidla pro poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Koblížek 
(dále jen DS Koblížek). Jedná se o dětskou skupinu pro veřejnost, která je provozována dle 
Zákona č. 247/2014 sb., o poskytování služby péče v dětské skupině v aktuálním znění (dále jen 
Zákon o dětské skupině). 
 
PROVOZNÍ PODMÍNKY 
 
Dětská skupina Koblížek je určena pro děti od 1 roka do šesti let, maximální kapacita zařízení je 
deset dětí v jeden čas. Zařízení je zaměřeno na zajištění potřeb dětí daného věku, uplatňování 
individuálního přístupu ke každému z nich, rozvoj osobních schopností a dovedností a výchovu a 
předávání kulturních a hygienickým návyků. 
 
Služba je provozována v prvním patře budovy městské mateřské školy, prostor pro kočárky je 
vyhrazen v přízemí budovy u hlavního vchodu. Pro potřeby dětské skupiny je k dispozici šatna, 
třída využívaná zároveň jako jídelna, herna využívaná jako lehárna, přípravná kuchyňka a 
hygienické zařízení pro děti a pro personál. Pro pobyt venku je k dispozici venkovní oplocený 
areál a blízký les. 
 
Dětská skupina Koblížek nabízí půldenní nebo celodenní docházku, minimální doba pobytu dítě v 
zařízení jsou tři hodiny v daný den. Docházku si volí zákonní zástupci dle svých potřeb před 
nástupem dítěte do dětské skupiny. Dle předpokládané docházky je určen typ paušálu pro 
úhradu nákladů zákonným zástupcem. Zvolený typ jakožto vzájemná ujednání mezi 
provozovatelem a zákonným zástupcem jsou sepsány ve Smlouvě o poskytování péče o dítě v 
dětské skupině. Pokud zákonný zástupce během smluvního období zažádá o změnu paušálu, a 
pokud to kapacitní podmínky umožní, je sepsán dodatek ke smlouvě.  
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Péči o dítě vykonávají kvalifikované pečující osoby, které jsou způsobilé dle Zákona dětské 
skupině. Pokud je v zařízení víc než 6 dětí, jsou v zařízení vždy dvě pečující osoby. Provozovatel je 
pojištěn pro případ újmy. 
 
Dětská skupina funguje celoročně i v době školních prázdnin. Provoz během července a srpna se 
řídí stejnými pravidly. 
 
 
ZÁPIS A PODMÍNKY PŘIJETÍ DĚTÍ 
 
Do dětské skupiny jsou přijímány děti především ve věku od 1 do 3 let na základě vyřízené 
písemné přihlášky zákonných zástupců. Zápis do dětské skupiny probíhá jednou ročně. Přijímání 
dětí probíhá i během školního roku, pokud dítě splňuje podmínky přijetí a dovoluje to kapacita 
dětské skupiny. 
 
Dětská skupina může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Potvrzení od lékaře předkládají zákonní zástupci spolu s vyplněnou přihláškou. 
 
Dítěte může být do dětské skupiny přijato za podmínky, že minimálně jeden ze zákonných 
zástupců dítěte je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost nebo studuje. Pokud je 
nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Zákonní zástupci jsou povinni tuto skutečnost doložit. 
 
REŽIM DNE 
 
Denní provoz začíná v 7.30 a končí v 16.00 každý pracovní den. V případě dopolední docházky je 
nutné vyzvedávat děti nejdéle do 12.30. Pokud zákonný zástupce potřebuje dítě vyzvednout v 
jiný čas, oznámí tak předem pečujícím osobám. Dítě je možné předat při odchodu pouze 
zákonným zástupcům nebo osobě uvedené v Evidenčním listu dítěte.  
 
Minimální délka pobytu jsou 3 hodiny, v případě naplněné kapacity budou upřednostňovány 
děti, které stráví v Dětské skupině Koblížek 6 hodin denně. 
Dítě je nutné předávat zdravé bez známek nemoci. Pečující osoba má právo dítě odmítnout, 
pokud tomu tak není. Pokud se onemocnění u dítěte projeví v průběhu docházky, je povinností 
zákonného zástupce si dítě o telefonické domluvě co nejdříve vyzvednout. 
 
Pečující osoby nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení 
dětí uvnitř i venku, dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku 
daným klimatickým podmínkám. 
Zákonní zástupci jsou povinni vybavit dítě denně vhodným oblečením a obutím na pobyt venku a 
uvnitř, včetně náhradního oblečení a hygienickými potřebami. Věci se ukládají v šatně na místo 
označené značkou dítěte. Osobní věci dětí jsou podepsané. 
 
Režim dětské skupiny má předem daný výchovně vzdělávací program, který ovšem operativně 
reaguje na potřeby dětí a klimatické podmínky. 
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REŽIM DNE 
 
7.30 – 8.30   příchod dětí, volná hra 
8.30 – 9.15   řízená aktivita – cvičení, zpívání, výtvarka 
9.15 – 10.00   hygiena, dopolední přesnídávka  
10.00 – 11.30   pobyt venku 
11.30 – 12.15  hygiena, obědy 
12.15 – 12.30  pohádka, hudba, příprava na odpočinek 
12.30 – 14.15  odpočinek 
14.15 – 14.30   probouzení dětí 
14.30 – 14.45  hygiena, odpolední svačina 
14.45 – 16.00   pobyt venku (dle počasí), volná hra 
 
Docházka dětí je evidována elektronickým systémem. 
 
STRAVOVÁNÍ 
 
Dopolední přesnídávka a odpolední svačina je připravována v prostorách kuchyňky. Obědy jsou 
zajištěny externě, dováženy do provozovny a vydávány z kuchyňky. Oběd je složen z polévky a 
hlavního jídla. Pitný režim je zajištěn po celý den vodou z vodovodního řádu. Dětem je 
připravován čaj, šťávy, mléko či džus.  
 
Pečující osoba dohlíží na příjem potravy a dodržování pitného režimu dětí. Jídelníček je 
sestavován týden dopředu, v součinnosti s výživovým odborníkem s ohledem na věk dětí. Vlastní 
stravu dodává dítěti do dětské skupiny zákonný zástupce pouze z důvodů prokázané intolerance 
dítěte na některou ze složek stravy. Intoleranci dítěte je povinen zákonný zástupce doložit 
lékařským potvrzením.  
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Seznámení s Provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny pečující osoby Dětské 
skupiny Koblížek a všechny zákonné zástupce využívající zařízení. Provozní řád je nedílnou 
součástí Smlouvy o poskytování péče o dítě v dětské skupině. 
 
 
Platnost od 1. ledna 2020 
 
 


