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I. OBECNÉ ÚDAJE
Dětské skupiny jsou registrovány Ministerstvem práce a sociálních věcí dle zákona č.
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Jedná se o pravidelnou péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní
docházky. Služba je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte a je
zaměřena na zajištění potřeb dítěte, výchovu, rozvoj schopností, kulturních a
hygienických návyků dítěte. Služba péče o dítě umožňuje docházku dítěte do zařízení
v rozsahu nejméně 6 hodin denně.
Dětské skupiny jsou určeny dětem, jejichž rodičům umístění pomůže s uplatněním na
trhu práce. Minimálně jeden rodič anebo opatrovník je zaměstnán, studuje, podniká
nebo je veden na úřadu práce. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu
docházky dítěte do dětské skupiny.

Doložené doklady:
 u zaměstnaného rodiče v pracovněprávním vztahu – PS, DPP,DPČ
 u podnikajícího rodiče je potvrzení ČSSZ o úhradách odvodů na sociální pojištění
 u nezaměstnaného rodiče je potvrzení z úřadu práce o zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání u studujícího rodiče je potvrzení školy o studiu
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II. SPECIFICKÉ ÚDAJE

TYP ZAŘÍZENÍ
Veřejná dětská skupina s celodenní péčí a pravidelným provozem

KAPACITA
Počet míst: 20 dětí
Počet pobytových místností: 2

V dětské skupině budou pracovat 3 až 4 pečovatelky s odpovídající odbornou
způsobilostí dle výše uvedeného zákona o dětských skupinách.

PROVOZNÍ DOBA
Služba péče o dítě je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00
hodin. V případě nevyužití provozní doby ze strany rodičů může být tato doba zkrácena.
Doba pobytu dítěte v dětské skupině se počítá na půldny: 1půlden = min. 3 hodiny, 2
půldny, tj. celodenní docházka = min. 6 hodin. Služba je poskytována celoročně i
v době prázdnin. Po dohodě s rodiči může být provoz v době prázdnin omezen. Provoz
může být také omezen z provozních nebo technických důvodů.

POJIŠTĚNÍ
Provozovatel má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za újmu
způsobenou při poskytování služby péče o dítě. Toto pojištění musí být sjednáno po
celou dobu, po kterou poskytovatel provozuje službu péče o dítě v dětské skupině.
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PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE
 podání PŘIHLÁŠKY DO DĚTSKÉ SKUPINY
 podání VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE o zdravotní způsobilosti a o pravidelném očkování
dítěte
 podání POTVRZENÍ O POSTAVENÍ PODPOŘENÉ OSOBY NA TRHU PRÁCE
 podepsání SMLOUVY S RODIČI
 vyplnění formuláře MPSV - MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY
V případě naplnění kapacity mají přednost rodiče, kteří mají zájem využívat službu péče
o dítě více dní v týdnu nebo více hodin denně. Další zájemci mohou být evidováni a
v případě uvolnění místa budou o tomto informováni.

ÚHRADA NÁKLADŮ
Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů.
Rodiče hradí školné a stravné. Jejich částka a způsob úhrady jsou uvedeny ve Smlouvě
s rodiči.

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE
Poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat Plán výchovy a péče, který je
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přílohou Smlouvy s rodiči. Plán výchovy a péče zahrnuje rozvoj schopností, kulturních
a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a na jeho
fyzický a psychický vývoj.
Tento plán je rozpracováván do týdenních úseků a vždy respektuje aktuální složení,
schopnosti a potřeby dětí. Didakticky cílené individuální či skupinové činnosti se střídají
s pohybovými aktivitami, spontánní volnou hrou, časem k jídlu a k odpočinku.
Děti tráví pravidelně čas venku při procházkách či hrách na hřištích. Výjimkou jsou dny
s výrazně nepříznivým počasím. Děti z naší dětské skupiny mohou využívat dětské
hřiště na ulici Křižná v blízkosti sídla dětské skupiny.

3

STRAVOVÁNÍ

Zařízení dětské skupiny zajišťuje dětem celodenní stravování – dopolední svačina,
oběd, odpolední svačina. Rodiče mají možnost dodávat individuální stravu svému
dítěti.
Obědy jsou zajištěny externím dodavatelem, který je povinen dodržovat kvalitu
pokrmů a řídit se výživovými normami dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, ve znění pozdějších předpisů a doporučené pestrosti stravy a povinnostmi
stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin.
Obědy jsou převáženy v termo-jídelních nádobách v čase oběda. Provádí se
každodenní měření teploty pokrmů těsně před podáním. Teplota nesmí klesnout pod
60°C.
Dopolední a odpolední svačiny připravuje dětem určená pečovatelka. Pro přípravu
svačin používá běžně dostupné potraviny, sleduje jejich nezávadnost a záruční dobu.
Pro děti je kdykoliv během jejich pobytu k dispozici mírně oslazený ovocný čaj, dětský
čaj, šťáva nebo pitná voda.
Celodenní stravování je přizpůsobeno věkové struktuře dětí a jejich příchodům do
zařízení dětské skupiny. Aktuální jídelní lístek obsahuje obsah alergenů a je vyvěšen na
nástěnce i na webových stránkách dětské skupiny.
Děti se podle svých možností zapojují do prostírání a úklidu nádobí. Učí se základním
společenským a hygienickým návykům během jídla. V případě potřeby pečovatelky
dětem při jídle pomohou. Naší snahou je vést děti k samostatnosti. Děti si mohou volit
množství jídla a mají k jídlu dostatek času.
Pitná voda je použita z vodovodního řádu. Na jedno dítě musí být k dispozici nejméně
60 l na den.
Jídlo je dětem připravováno v kuchyni, která je vybavena mimo jiné dvojitým dřezem,
lednicí a rychlovarnou konvicí. K dekontaminaci veškerého nádobí slouží vestavěná
myčka nádobí.
Pečovatelka připravuje jídlo v jednorázových rukavicích a v oděvu k tomu určeném.
Podrobné informace o platbách za stravné i o odhlašování stravy jsou uvedeny ve
Smlouvě s rodiči.
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HYGIENICKÉ PODMÍNKY
Prostory dětské skupiny prošly kompletní rekonstrukcí a splňují veškeré stavební,
hygienické, provozní a bezpečnostní předpisy odpovídají vyhlášce
č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých.
Plocha pobytových místností činí celkem přibližně 100 m2.
Teplota vzduchu v těchto místnostech musí dosahovat nejméně 200C. Kontrola teploty
vzduchu je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 m až 1,5 m nad podlahou na
vnitřní straně místností.
Místnosti jsou pravidelně větrány podle meteorologických podmínek, převážně v době,
kdy jsou děti venku na procházce.
V pobytových místnostech je zajištěno vyhovující denní i umělé osvětlení.
Regulace denního osvětlení v době spánku je zajištěna roletami.

Úklid
Úklid v dětské skupině se provádí:
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem
b) denně vynášením odpadků
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel a
záchodů
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a
dezinfikováním umýváren a záchodů
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařízení
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji
h) pravidelnou údržbou nuceného větrání
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Výměna lůžkovin
Výměna lůžkovin se v dětské skupině provádí jednou za 3 týdny, výměna ručníků a
utěrek jednou za týden nebo v případě potřeby ihned.
Použité lůžkoviny se třídí a dočasně ukládají v technické místnosti u pračky.
Čisté lůžkoviny budou uloženy ve skladu, v uzavíratelných skříních nebo na policích
v obalech.

Nakládání s odpady
V dětské skupině se třídí odpad na papír, plast a směsný odpad. Pro každý druh odpadu
je zřízen samostatný odpadkový koš, který je denně vynášen a vymýván desinfekčním
prostředkem. Tekutý odpad se vylévá do výlevky v technické místnosti.

LÉKÁRNIČKA
V dětské skupině je k dispozici lékárnička splňující zákonné podmínky.
O úrazech se provádí záznamy v Knize úrazů.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
V celém areálu je přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a návykových
látek. Pobytové místnosti jsou opatřeny dvěma čidly na kouř. Značkami je označena
úniková cesta. V prostorách dětské skupiny jsou umístěny dva hasicí přístroje.
Osoby pracující v dětské skupině jsou proškoleny požárním technikem.

Zpracovala: Ing Eliška Štefková
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