
 
 
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Dětské skupiny  města Vyšší Brod Brodýsek 

Předmět vymezení: Dětská skupina města Vyšší Brod Brodýsek 

 

I. Údaje o zařízení 

Adresa:   Dětská skupina Brodýsek 

    Míru čp. 194, 382 73 Vyšší Brod 

 

Provozovatel:   Město Vyšší Brod 

    Míru 250, 382 73 Vyšší Brod 

    IČO: 00246191 

    zastoupené ing. Milanem Zálešákem, starostou 

kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice 

 

II. Popis zařízení 

Typ zařízení péče o děti:  Dětská skupina (DS) s celodenní péčí určená pro 

veřejnost 

Stanovená kapacita:   12 dětí 

Provozní doba:    6:30 – 16:30 

Počet pečujících osob:   2 pečovatelky 

Adresa poskytování služby:  Míru čp. 194, 382 73 Vyšší Brod 

Datum zahájení poskytování péče o děti: 6.1.2020 

 

 

III. Režimové požadavky 

Nástup dětí:  

Podle dohody s rodiči – vymezené Smlouvou s rodiči 



 
 
 

Typ poskytovaných služeb: 

Dětská skupina Brodýsek je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská 

skupina“ dle zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupiny. 

Prostory dětské skupiny splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy 

vycházející z vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

dětské skupiny do 12 dětí, a zákona o dětských skupinách. 

Jedná se  o pravidelnou péči o dítě od 2,5 let věku za účelem zapojení rodičů do pracovního 

procesu.  Služba je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Cílem je zajištění 

bezpečnosti dětí, všestranný rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho věk a individualitu. 

Vytvoření pokojného a harmonického prostředí, kde se budou děti cítit bezpečně a spokojeně. 

Denní program 

6:30 - 9:00 Příchod dětí do skupiny, spontánní hry, svačina 

9:00 -11:00 dopolední program plus pobyt venku 

11:00 - 11:30 oběd 

11:30 – 12:00 odchod domů po obědě, hygiena 

12:00 - 14:30  odpolední odpočinek, čtení pohádky, klidové hry 

14:30 - 16:30 odpolední svačina, hry a činnosti dle volby dětí, odchod domů 

  

Spontánní hra: 

Oblast spontánní hry, coby základní činnost dítěte batolecího a předškolního věku, patří do 

plné kompetence pečovatelek, její začlenění do denního režimu je zpracováno v Plánu péče a 

výchovy. 

Činnosti dětí řízené pečovatelkou: 

Platí totéž jako u hry, nelze stanovit od-do, neboť bychom nerespektovali individuální potřeby 

dětí a klima skupiny. 

Pohybové aktivity: 

Zpracovány opět v Plánu péče a výchovy. Děti musí mít dostatek prostoru na spontánní 

pohyb. 

 

 



 
 
 

Pobyt venku: 

Dětská skupina využívá klášterní zahradu, dětské hřiště a okolní přírodu. Pobyt venku  je 

aktuálně přizpůsoben změnám počasí a individuálním potřebám dětí. Pečovatelky sledují 

aktuální stav ovzduší. 

Vybavení prostor: 

Učebna a další prostory jsou vybaveny nábytkem vhodným pro děti, ten je denně kontrolován 

kvůli bezpečnosti. Pomůcky a další materiály jsou vždy dosažitelné pro všechny dětí. 

V prostorách je dodržována vnitřní teplota dle zákonných norem. 

 

Odpočinek, spánek: 

Děti odpočívají dle potřeby, dodržujeme hygienické i zdravotní normy. Odpolední klid v době 

12:30 – 14:30 respektuje individuální potřeby dětí, děti s menší potřebou spánku mají 

odpolední klid upravený dle jejich potřeb. Lehátka a lůžkoviny se skladují podle pokynů 

hygieny, lůžkoviny jsou podle potřeby dávány domů rodičům na vyprání, nejméně však 1x za 

tři týdny.  

Stravování: 

Pitný režim zajišťuje dětská skupina formou vody, čaje a šťávy. Dopolední a odpolední 

svačiny zajišťují rodiče. Svačiny jsou uloženy v lednici. Na obědy budou děti  docházet do 

školní jídelny mateřské školy. Cena za jeden oběd je  40.,- Kč. 

Způsob nakládání s prádlem, úklid: 

Lůžkoviny má dítě označeny a uloženy na své matraci. Povlečení si alespoň 1x za tři týdny 

vyžádají rodiče k vyprání u pečovatelek, dle potřeby probíhá výměna okamžitě. Výměna 

ručníků se provádí dle potřeby, nejméně však 1x týdně. Úklid celého zařízení je zabezpečen 

pracovnicí úklidu. 

 

IV. Obecné podmínky 

Přijetí dítěte: 

Do DS jsou zpravidla přijímány děti od 2,5 let do 5 let věku.  

1. O přijetí dítěte rozhoduje rada města. 

2. Zákonný zástupce je povinen vyplnit přihlášku dítěte, potvrzení o postavení na trhu 

práce, seznámit se s provozním řádem a plánem výchovy a péče a svým podpisem 

v přihlášce k docházce potvrdit svůj souhlas s jejich zněním. 

3. DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

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

kontraindikaci. 



 
 
 

4. Dítě může být do DS přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky 

zařízení. 

5. Rodiče jsou při nástupem do dětské skupiny povinni doložit vyjádření lékaře o 

zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. 

6. Při přijetí do DS se po dohodě se zákonným zástupcem stanoví dny délka pobytu 

v DS. 

7. Děti, které byly přijaty do DS, by měly zařízení navštěvovat pravidelně. 

8. Při zahájení docházky do DS má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační 

režim. Tzn., že se rodiče mohou domluvit s pracovníky DS na nejvhodnějším postupu. 

9. Do DS mohou rodiče přivést pouze dítě zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či 

infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, vši – to jsou příznaky nemoci, i když dítě 

nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a 

zároveň přenášejí infekci na ostatní zdravé děti v kolektivu i na pracovníky. V případě 

akutních infekčních stavů nepodáváme dítěti žádné léky, jako jsou léky proti kašli, 

dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod. Při předávání dítěte sdělí rodiče 

pracovníkovi DS pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které 

mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem          

i pracovníkům DS. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče 

ihned pracovníkovi DS, příp. statutárnímu zástupci provozovatele (neštovice, 

žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě 

s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví. 

10. Při náhlém onemocnění dítěte nebo při zjištění výskytu vší u dítěte v DS jsou rodiče 

telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z DS 

vyzvednout. 

11. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené. Rodiče jsou povinni zajistit: 

- pohodlné oblečení,  

- náhradní oblečení (vč. spodního prádla),  

- oblečení vhodné pro pobyt venku,  

-  přezůvky s pevnou patou,  

- gumáky,  

- pláštěnka,  

- polštářek a dečku na odpočívání, pyžamo 

Provozní hodiny: 

Pondělí – pátek: 6:30 – 16:30 

Dítě je vhodné přivést do 8.00 hod. Po 16:30 není možné zajistit následné hlídání. Dítě si 

rodiče vyzvedávají 10 min před koncem provozní doby, aby se dítě mohlo v klidu a 

samostatně obléknout a aby s rodičem mohlo opustit společně prostory do 16:30, kdy se 

prostory dětské skupiny zamykají.  

Systém rezervace a omluv: 

Dětskou skupinu Brodýsek je možno využívat pouze v případě, že jste registrováni. O 

volných místech se během celého školního roku můžete informovat na 

tajemnik@mestovyssibrod.cz. Přijaté dítě je zapsáno do DS na celý aktuální školní rok. 



 
 
 

Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit nejpozději do 7:00 na jednom z uvedených 

telefonních čísel: 720 367 636,  725 739 255. 

Odhlašovat stravu lze nejpozději den předem – do 14:00 hod. v dětské skupině, která předá 

informaci školní jídelně.  V případě náhlého onemocnění dítěte (tj. první den nemoci) lze 

vyzvednout stravu ve školní jídelně MŠ (vchod do ŠJ z ul. Míru) do vlastního jídlonosiče 

v dob od 10:45 do 11:00 hod. V případě nepřítomnosti strávníka a neodhlášení stravy je strava 

účtována jako přihlášená. 

Kontakt s rodiči, zákonnými zástupci, doprovodem 

V případě potřeby Vás budeme kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle. Při 

vyzvednutí bude dítě předáno pouze osobám uvedeným v přihlášce. 

Platební podmínky: 

Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Cena pro využívání Dětské 

skupiny Brodýsek  je 400,- Kč na kalendářní měsíc dle ceníku, který je přílohou č. 1. Část 

nákladů, kterou nehradí rodiče je hrazena z Operačního programu Zaměstnanost. Školné se 

platí v plné výši i v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti v daném kalendářním měsíci. Bez 

uhrazení měsíčního školkovného není možné DS navštěvovat. Platba školkovného je 

bezhotovostní na účet Města Vyšší Brod, č.ú.: 4328750217/0100 nebo v hotovosti na 

podkladně MěÚ, Míru 250, Vyšší Brod. Školkovné i stravné je splatné do 15. dne 

následujícího měsíce. V případě neuhrazení odmítne DS přijetí dítěte a místo jeho místo 

nahradí dalším zájemcem. 

 

Město Vyšší Brod si vyhrazuje právo na změnu Provozního řádu. 

 

Provozní řád byl schválen Radou města dne 11. 12. 2019, pod č. usnesení: 2019.22.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Příloha č. 1 

Ceník za službu péče o 1 dítě v dětské skupině Brodýsek  (nezahrnuje stravování) 

 

Varianta A (dítě chodí denně na celý měsíc)   400,-Kč 

Varianta B (dítě chodí na 1 den)        20,-Kč 

 


