Provozovna: Otov 38, 345 22 Poběžovice
kontakt: skritek@ukorinku.cz, 774 449 688, www.ukorinku.cz
Spolek skřítka Kořínka, IČO: 05977134, č. účtu: 115-4557350217/0100

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY
Farmáři u skřítka Kořínka
Stanovení režimu dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich výchovy
a vzdělávání, režim stravování včetně pitného režimu.

I. Předmět vymezení
Poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině Farmáři u skřítka Kořínka, Dětská skupina pro děti
od 1 roku do předškolního věku. Maximální kapacita je 12 dětí. Počet pečujících osob: min.2, které
se střídají dle obsazenosti dětské skupiny. Jedna pečující osoba má na starosti max. 6 dětí v dětské
skupině. V případě, že se jede na výlet, jsou přítomny minimálně 2 pečující osoby.
Zahájení provozu 1. července 2020.

II. Údaje o zařízení
Název: Farmáři u skřítka Kořínka
Adresa sídla: Otov 38, 345 22 Poběžovice
Zřizovatel: Spolek skřítka Kořínka
IČO: 05977134, DIČ: CZ05977134
Č. účtu 115-4557350217/0100
Telefonní číslo: 774 449 688, E-mail: skritek@ukorinku.cz, Webové stránka: ukorinku.cz
Vedoucí pracovník, zodpovědná a pečující osoba: Stanislava Kořínková
Pečující osoby: Bohumil Kořínek

III. Popis zařízení
Při provozu dětské skupiny jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř dětské skupiny i mimo její prostory jsou pečující
osoby proškoleny v oblasti BOZP, PP a PO. Každá z pečujících osob má potřebnou odbornou
kvalifikaci v oboru Péče o dítě.
1. Typ dětské skupiny – s celodenní péčí.
2. Zápis do dětské skupiny:
Přihlásit dítě do dětské skupiny lze, v případě volné kapacity, kdykoliv během roku.
Se Zákonným zástupcem dítěte je uzavřena Smlouva o poskytování péče o dítě v dětské skupině.
Přednostně jsou přijímány děti, které Zákonný zástupce přihlásí k celodenní péči.
3. Časové varianty docházky:
Celodenní docházka 7-16 hod. / Dopolední docházka 7-12 hod. / Odpolední docházka 12-16 hod.
Všechny výše zmíněné varianty docházky jsou rozděleny na 1-5 dní týdnu. Varianty jsou dále,
v případě požadování stravy buď se svačinou nebo svačinou a obědem. Záleží
na variantě a čase, který dítě stráví v dětské skupině. Varianta celodenní docházky je s dopolední
svačinou, obědem a odpolední svačinou.
Dopolední a odpolední docházka dvou dětí se musí doplňovat, ne překrývat.
4. Individuální docházka a péče:
V případě jiné, než celodenní docházky, která je pevně dána, nutné vše dohodnout s vedoucí DS.
Požadavku na jinou docházku, než celodenní, nemusí být vyhověno, pokud to neumožní denní
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kapacita. V případě více požadavků na půldenní péči je nutné, aby se Zákonní zástupci, požadující
tuto změnu, vzájemně dohodli a vzniklo tzv. sdílené ucelené místo.
5. Provozní doba:
Provozní doba je stanovena od 7 do 16 hodin.
Nástup dítěte do dětské skupiny je od 7:00 do 8:45 při celodenní i dopolední docházce.
V případě dopolední docházkyje nástup dítěte od 7:00 a při odpolední docházce v od 12:00.
Odchod dítěte z dětské skupiny, dle rozsahu dohodnuté péče, je možný následovně:
Při celodenní docházce nejpozději do 16:00, kdy končí provozní doba dětské skupiny.
Časy vyzvedávání 12:00 po obědě a 16:00 při uzavírání dětské skupiny.
V jednotlivých případech je možné příchod i odchod, v případě možnosti, domluvit individuálně.
Dítě je přebíráno pečující osobou od Zákonného zástupce nebo pověřené osoby uvedené
v Evidenčním listu. Dítě je vydáno osobně pečující osobou pouze Zákonnému zástupci nebo
pověřené osobě uvedené v Evidenčním listu.
Pečující osoby zodpovídají za dítě od doby, kdy ho převezmou od Zákonného zástupce dítěte,
až do doby, kdy je opět Zákonnému zástupci předají.
Pokud si Zákonný zástupce nevyzvedne dítě do konce provozní doby, tj. do 16:00 (bez udání
důvodu), budou kontaktováni telefonicky, případně pečující osoba učiní další kroky – v kontextu
postupu doporučeného MŠMT.
Při pobytu v prostorách dětské skupiny Zákonný zástupce dítěte dodržuje klidový režim dětí,
tj. od 12:00 do 14:00.
Při vzájemném styku s pečujícími osobami, s jinými dětmi docházejícími do dětské skupiny,
ostatními zákonnými zástupci dítěte, dodržují pravidla slušnosti, vzájemné ohleduplnosti
a respektuje pokyny pečující osoby.
6. Podmínky pro provoz:
Zařízení splňuje požadavky na hygienické podmínky dané vyhláškou č. 281/2014 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny (plocha obytné místnosti a ložnice
3m2 na 1 dítě, šatna, 2 WC pro děti a 1 WC pro pečující osoby, sprcha, dvě umyvadla, nočníky).
V odděleném prostoru je kuchyň pro přípravu pokrmů pro děti. Přípravné místo je opatřeno
nerezovým dřezem, myčkou nádobí. Pro uskladnění jídla je v prostorách umístěna lednice.
7. Využívání vnitřních prostor včetně vlastního venkovního prostoru pro aktivity:
Vnitřní prostory – tvorba kreativní, hudební, divadelní, výchova, cvičení, individuální, společné
hry a další.
Venkovní prostory – herní prvky (volná hra), zahrada (možnost hry, soutěží, cvičení, jízda
na odrážedlech atd. a dalších činností dle počasí), mikrofarma (dobrovolná činnost), mikropolíčko,
fóliovník, vyvýšené záhony (dobrovolná činnost).
8. Počet tříd – 1 pobytová část, 1 odpočinková část, jídelna, šatna, sociální zařízení.
9. Využívání prostoru po ukončení provozní doby pro spolkovou činnost:
Spolek může prostory dětské skupiny využívat po provozní době, tzn. nejdříve v 16:00
ve všední den. V případě, že DS odsune provozní dobu, z důvodu pozdějšího předání Zákonnému
zástupci, je Spolek povinen toto akceptovat. Přednost v užívání prostor má DS před Spolkem.
V případě začleňování dětí (většinou pobyt s rodiči) může spolek spolupracovat s DS. V tomto
případě se jedná o plánované budoucí klienty DS.
O víkendu provoz dětské skupiny není, v tento čas může Spolek prostory využívat dle potřeby.
Po každé akci bude proveden řádný úklid, který se provádí běžně v DS.

IV. Úrazy, poranění a nemoc
Děti přebírá osobně pečující osoba, která v zájmu zachování zdraví ostatních dětí může nepřijmout
dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním (kašel, průjem, zánět očí, bolest ucha…).
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Onemocní-li dítě během dne, pečující osoba toto ihned oznámí Zákonnému zástupci a dohodnou
se na dalším postupu. V případě vážného onemocnění umístí dítě do oddělené místnosti s jednou
pečující osobou, která bude na dítě celou dobu dohlížet.
V případě náhlého úrazu, vyžaduje-li to charakter úrazu, přivolá pečující osoba lékařskou pomoc.
Drobná ošetření první pomoci provede pečující osoba pomocí přenosné lékárničky, která slouží
jak pro potřeby činností v denní místnosti dětské skupiny, tak i pro činnosti v prostoru zahrady.
Daný úraz či poranění zapíše pečující osoba do Knihy úrazů s potřebnými náležitostm a následně
informaci předá rodičům.
Pečující osoba, v případě vážného úrazu či nemoci, bude neprodleně informovat Zákonného
zástupce dítěte a zároveň vedoucí dětské skupiny.

V. Všeobecné povinnosti zaměstnanců z hlediska BOZP a PO
Práva a povinnosti pečujících osob vyplývají z uzavřené pracovní smlouvy, zákoníku práce
a dalších obecně závazných právních předpisů.
Zaměstnanec musí dodržovat zejména právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti
technických zařízení a ochrany zdraví při práci, dodržovat ostatní předpisy a pokyny k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené
pracovní postupy, s nimiž byl řádně seznámen.
Zaměstnanci jsou řádně proškolováni z hlediska BOZP, PO, PP.

VI. Režimové požadavky (délka aktivit, časové zařazení)
Dětem je poskytována výchovná péče zaměřena na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních
a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Výchovná činnost probíhá individuálně nebo
ve skupině dle Plánu výchovy a péče. Snažíme se o co nejvíce prožitkových vjemů ve výchově pro
lepší a snadnější zapamatování.
1. Nástup dětí:
Je uplatňován individuální adaptační režim, dítě má možnost se postupně adaptovat na nové
prostředí, kamarády a situaci, Zákonný zástupce má možnost setrvat s dítětem v DS dle potřeby.
Tuto část začleňování dítěte, prosíme, neuspěchejte. Pro dítě je prostředí a režim skupinky nový
a potřebuje své rodiče, aby tuto situaci lépe pochopilo. Pečující osoby jsou v této části adaptace plně
k dispozici jak dítěti, tak jeho rodiči.
Děti přebíráme buď ve venkovním prostředí nebo ve vnitřních prostorách. Vše záleží na počasí
a denní aktivitě. Dopolední aktivity jsou směřovány na venkovní prostředí, ale není to podmínkou.
2. Režim dne:
Flexibilní – pečující osoby pružně přizpůsobují individuálním potřebám dětí.
Individuální – umožňující uskutečňovat výchovu nejen v jediném místě (v dětské skupině),
ale i v celé řadě prostředí – knihovna, farmy, výstavy, kulturní domy, při pobytu venku (les, park,
zahrada), různá pracoviště a další.
3. Denní rozpis aktivit = denní režim dětí:
Provozní doba: od 7:00 do 16:00. Rozpis činností během celého dne se zajištěnou stravou:
Děti při příchodu z venkovního prostředí vždy provedou osobní hygienou, stejně tak před
a po každém jídle. Po použití toalety je osobní hygiena vedena jako samozřejmá.
Časy aktivit i jejich náplň lze měnit, střídat či vynechat. Pečovatelé se přizpůsobují potřebám dětí
a dané situaci v DS, přihlížejí na aktivitu dětí, únavu či opravdu jiný zájem.
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7:00 – 8:45

příchod dětí do školičky

7:00 – 9:00

společné uvítání, denní cvičení, společné hry a následná relaxace a starost
o zvířátka, zahrádku, využití herních prvků k hrám (zahrada), komunitní kruh,
individuální a spontánní činnost, pohybové aktivity

09:00

dopolední svačina – předchází osobní hygiena

9:15 – 11:30

procházka po okolí, případně pobyt na zahradě, dále různé kurzy, kreativní činnost
či tvoření (každý den různé, viz. Rozpis kroužků a aktivit)

11:30

oběd – předchází osobní hygiena, oběd spojený se samostatnou přípravou dětí
(příprava prostírání, příborů, hrníčků, někdy i samotná příprava např. polévky –
krájení, strouhání, čištění) – úklid, následně osobní hygiena

12:00

vyzvedávání a příchod dětí do školičky

12:00 – 14:00 odpočinek – poslech čtené pohádky a klidový režim dle potřeb samotných dětí
(dětem dáváme prostor na individuální odpočinek – spánek event. klidové hraní)
13:00 – 14:00

pro předškoláky – kroužky, hry a tvoření (mladší děti v tomto čase mohou stále
odpočívat, spát – dle individuální potřeby), činnosti programově řízené

14:00

odpolední svačina – předchází osobní hygiena

14:15 – 16:00

odpolední program, hravé činnosti a pohybové aktivity dle zájmu dětí, pobyt
venku a odchod domů (pokračování v činnosti před svačinou nebo nová aktivita)

16:00

vyzvedávání dětí

4. Pohybové aktivity (dle počasí) – prostorná zahrada umožňuje dostatek volného pobytu.
K zajištění zdravého tělesného rozvoje zařazujeme pohybové aktivity během celého dne formou
ranních cvičení, tělovýchovných chvilek při hudbě, sportovních činností na zahradě. Kromě výše
zmíněného využíváme také skluzavky, houpačky, prolézačky na obecním hřišti a herní prvky,
pískoviště na zahradě. Vždy jsou dodržovány zásady bezpečnosti dětí.
Při vyšší sluneční aktivitě je kůže dětí opatřena ochrannými krémy a na hlavách mají pokrývky.
Při nízké teplotě, v zimních měsících, jsou děti oblečeny převážně do kombinéz, mají čepice, šály
a rukavice a obličej dětí je opatřen ochranným krémem.
Délka pobytu zpravidla – dopoledne cca 2-4 hodiny (pobyt na zahradě, cvičení, starost o zvířátka
a zahradu), odpoledne 2-3 hodiny (pobyt na zahradě, procházka, výlet). Dále je činnost venku
a délka pobytu přizpůsobena počasí.
V případě celodenního výletu je délka pobytu venku zpravidla delší.
Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu je přizpůsobena dětem, dle jejich
potřeb, a probíhá v průběhu celého dne.
Časové trvání je 10-30 min. Organizace bývá metodou hromadnou nebo skupinovou – motivace,
expozice, fixace.
Hlavní náplní jak vnitřních, tak venkovních cvičení jsou spontánní pohybové a hravé aktivity, které
přinášejí dítěti odreagování a odpočinek.
Vnitřní cvičení:
Jedná se o řízenou pohybovou aktivitu v trvání 10-20 min., zpravidla denně. Plní úkoly zdravotní,
výchovné a vzdělávací. Má většinou ustálenou strukturu – rozehřátí, samotné cviky a pohybová hra
s postupným zklidněním. I pro denní cvičení je třeba volit promyšleně zajímavou motivaci,
aby se u dětí podporoval pozitivní vztah ke cvičení, aby přesto, že je to aktivita řízená, to nebyla
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aktivita vynucená.
a) používání míčů, kroužků, obručí, barevného padáku, lana (kompenzační pomůcky) atd.
b) tanec a další pohybové aktivity při hudbě
c) relaxace
d) psychomotorické hry
e) spontánní pohybové činnosti
f) cvičení s použitím plyšových hraček
Venkovní cvičení, hry a pobyt venku:
Jedná se o činnosti při ranním setkání, nebo také v čase po vyspání, do odchodu dětí domů. Tato
aktivita je pravidelně každý den v nepravidelnou dobu, dle zařazených dalších aktivit. Hlavní náplní
jsou spontánní hravé a pohybové aktivity, pečovatelé můžou realizovat i řízenou činnost
individuální nebo skupinovou metodou, která je zaměřena na procvičování, opakování.
a) pohybové aktivity
b) využití volného prostoru a herních prvků
c) venkovní cvičení pro posílení těla – běh, poskoky, protažení a další
d) vycházky a výlety (chůze) – většina výletů je po okolí – pěší turistika. Delší výlet může
trvat i celý den, ale je kladen důraz na důkladný odpočinek a většinou se také přepravujeme
autobusem, vlakem a jiným dopravním prostředkem, kde je možnost i krátkého spánku.
Hry řízené, spontánní činnost:
Řízená aktivita – tato aktivita trvá určitý časový interval, většinou trvá 10 – 30 minut. Tyto aktivity
probíhají při hrách (individuální práce s dětmi). Probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách
dle potřeb dětí, které se dle vlastního zájmu zúčastňují. Řízená aktivita probíhá při:
a) cvičení
b) při zaměstnání – např. kreativní činnost
c) při pobytu venku – např. návštěva památky, divadla
Spontánní hra – dětem je vytvořen dostatek času i prostoru pro spontánní činnost, mají možnost
ovlivňovat obsah činností a podílet se na jejich hodnocení. Veškeré aktivity jsou organizované
tak, aby dítě podněcovaly k vlastní aktivitě. Spontánní hry jsou zařazovány v dopoledních hodinách,
při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle počasí, dle individuální
potřeby dětí). Spontánní neboli volná hra je hra, při které si dítě samo vybere námět, záměr, hračky
i partnera. Hra vychází z vlastní potřeby dítěte, jeho vnitřních motivů i zájmů. Podněty ve hře
vychází z dítěte, které si i samo přirozeně stanovuje své cíle a záměry.
Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený.
Výlety – po okolí (pěší turistika) nebo dopravním prostředkem na vzdálenější místa. Tato aktivita
bude provozována jednou až čtyřikrát za měsíc (někdy i častěji). V případě, že se dítě nebude
účastnit výletu není možné, aby v den výletu nastoupilo do DS. Je to z důvodu, že všechny pečující
osoby se účastní výletu z důvodu větší starosti o děti.
Za tuto skutečnost se velice omlouváme, ale nemáme kapacity na to, abychom mohli jet s dětmi
na výlet, zabezpečit jejich hlídání na cestě a zajistit souběžně hlídání i v DS. V každém případě
se budeme snažit tyto výlety plánovat tak, abychom co nejméně změnili docházku Vašich dětí
do DS. Svačiny i oběd jsou řešeny balíčky na cestu.
5. Odpočinek:
Je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Všechny děti, v době
od 12:00 – 14:00, spí nebo jen odpočívají. Potřeba spánku každého dítěte je jiná (nejen dle věku,
ale také zvyklostí a případných denních aktivit a v neposlední řadě dle ročního období):
a) malé děti převážně spí v klidové místnosti nebo jen leží (čte se pohádka)
b) starší děti jsou buď v klidové místnosti nebo v herničce, ale respektují klidový režim
Děti odpočívají v místnosti určené na spánek (klidová místnost oddělena od hrací).
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V případě, že se jede na celodenní výlet, doba spánku se vynechá, ale děti mají klidový režim
(odpočinek, posezení, možnost spánku v dopravním prostředku atd.. U menších dětí bereme pro
klidový režim kočárek.)
Lehátka jsou každý den skládána, lůžkoviny i pyžama dětí jsou důkladně denně provětrávány.
Každé lehátko i lůžkoviny mají své vlastní oddělené prostory.
6. Stravování:
Dětská skupina má vlastní kuchyň. Oběd zajišťuje Provozovatel DS na základě ujednání mezi
Provozovatelem a Zákonným zástupcem dítěte. V případě, že se Provozovatel a Zákonný zástupce
dohodnou na poskytování stravování dítěti, je Provozovatel povinen zajistit dítěti pestrou,
plnohodnotnou a vyváženou stravu. (Provozovatel vaří z produktů převážně místních zemědělců
v té nejlepší kvalitě.) Výběr dodavatele je v plné kompetenci Provozovatele.
Provozovatel preferujeme stravování vařené ve DS. Při přípravě a vydávání jídel postupuje
Provozovatel podle příslušných hygienických zásad, norem a pravidel.
Děti dostávají dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu. V případě potřeby mají děti k dispozici
ovoce či zeleninu během celého dne, mimo tyto jídla.
Stravování je v nejpřirozenější formě, bez chemických přídavků a dochucovadel.
V případě potřeby dokážeme vyhovět i alternativnímu stravování (atopický ekzém, bezlepková,
bezlaktózová dieta, ABKM atd.).
Provozovatel individuálně s každým Zákonným zástupcem dítěte projedná způsoby stravování
a postup při podávání jídla (pitný režim, stravování, přístup k nechuti k jídlu atd.).
Dodržujeme časový odstup jednotlivých jídel (nesmí přesáhnout 3 hodiny). Celodenní stravování
je přizpůsobeno věkové struktuře dětí.
V případě, že Zákonný zástupce nepožaduje stravu, je povinen zajistit dítěti odpovídající náhradu
s přihlédnutím na věk dítěte a jeho zdravotní stav. Tzn. dopolední svačina – ovoce a další jídlo
(např. pečivo s přílohou nebo domácí buchta), oběd – ten se skládá z polévky a hlavního jídla,
převážně také zeleninového salátu, odpolední svačina – ovoce nebo zelenina a další jídlo (např.
lehký těstovinový salát atd.). Dopolední svačiny jsou převážně ovocné a odpolední převážně
zeleninové.
Před každým jídlem si děti připravují potřebné nádobí, příbory často samy. Děti se při této činnosti
střídají. Děti se učí základní společenské a hygienické návyky.
Zákonný zástupce odhlašuje oběd dítěte nejpozději do 16:00 předchozího dne (max. do 8:00 daného
dne) vedoucí DS, a to pouze telefonicky nebo osobně (z důvodu 100% potvrzení odhlášení).
V případě, že dítě v DS stravu neuplatní, tak za první 3 dny se stravné započítává. V každém
případě dítě musí být řádně omluveno.
Částku za odhlášené stravování Provozovatel nevrací Zákonnému zástupci, ale převádí
do nadcházejícího měsíce. V případě, že je již dítě ze stravného následující měsíc odhlášeno nebo
je ukončena péče o dítě, vrací se tato částka zpět na účet Zákonného zástupce.
V případě změny výše ceny za poskytované stravování je Provozovatel povinen tuto změnu nahlásit
Zákonnému zástupci a ten má právo se rozhodnout, jestli ve stravování, pro své dítě, bude nadále
pokračovat za nových podmínek. Souhlas či nesouhlas potvrdí podpisem.
7. Pitný režim:
Dostatek tekutin je zajištěn po celou dobu pobytu dětí v dětské skupině.
Nápoje jsou připravovány do nádob a děti mají možnost kdykoliv se napít, každé dítě má svůj
hrníček. V každém případě, je přítomna pečující osoba, která dítěti pomůže a pitný režim hlídá
u každého dítěte individuálně. Podávány jsou voda, přírodní šťávy, čaje.
V případě výletu či pobytu venku je pitný režim stále hlídán. Při výletu po okolí bereme hrníčky
(každé dítě má svůj) a tekutiny doplňujeme dle potřeby. Na celodenním výletě upřednostňujeme
přinesené lahvičky, do kterých doplňujeme tekutiny.
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8.Otužování:
Tato činnost je dobrovolná a je předem dohodnuta se Zákonným zástupcem.
Vzdušné otužování:
a) v chladném počasí využívání chladného vzduchu – pravidelný pobyt venku
b) cvičení při otevřeném okně
c) vhodné oblečení dětí uvnitř i venku
Vodní otužování:
a) návštěva bazénu
b) v letním období bazének s teplou a studenou vodou (střídání teplé a studené vody)
c) sprchování v letních měsících – zahradní sprcha, polévání vodou
Teploty jak vzdušného tak vodního otužování budou přiměřené k otužovacímu stádiu každého dítěte
a ročnímu období.
Saunování (bude zavedeno v případě zájmu rodičů).
9. Oblečení a další potřeby dětí:
Rozhodnutí necháváme na rodičích, níže je naše doporučení. V případě, že dítě bude nedostatečně
oblečeno (např. v letním období nebude mít, v případě ochlazení, mikinu) pečující osoba může
nabídnout z vlastního erárního oblečení (nemáme však pro všechny děti naráz, proto Vás prosíme
o správné rozhodnutí).
Obecně je do dětské skupiny nejideálnější pohodlné starší oblečení a obuv (holínky) při pobytu
v dětské skupině.
Oblečení – léto
Pokrývka hlavy – čepice, šátek, kšiltovka
Tělo – tílko, tričko, kraťasy, legíny, kalhoty, slabá mikina
Obuv – páskové boty, tenisky
Oblečení – zima
Pokrývka hlavy – čepice, kukla
Tělo – tílko, tričko, mikina, punčocháče, legíny, tepláky, oteplovačky, zimní bundu, šála, rukavice,
kombinéza
Obuv – zateplené zimní boty (ideálně nepromokavé)
Oblečení – jaro a podzim
Pokrývka hlavy – čepice, šátek, kšiltovka
Tělo – tílko, tričko, mikina, legíny, tepláky, kalhoty
Obuv – tenisky, uzavřené boty
Oblečení – v místnosti
Tělo – dle ročního období, ale většinou tepláky, tričko (krátký nebo dlouhý rukáv), legíny atd.
Obuv – bačkory, protiskluzové ponožky
Oblečení – spaní
Tělo – pyžamo, ideálně 2x (pro případ nehody), ponožky (dle zvyklostí)
Oblečení – plavání
Plavky, boty do vody (na přechod ze sprch do bazénové části), ručník, rukávky, kruh (podle
zdatnosti dítěte)
Oblečení – výlety
Dle ročnho období, viz. výše.
Obuv – pohodlná obuv na delší chůzi, aby v ní dítě bylo zvyklé chodit
Dále batoh a lahvičku na pití.
Oblečení – vyrábění (kreativní a výtvarná činnost)
Zástěrka, nejlépe s dlouhým rukávem (nabízíme erární zástěrky).
10. Sledování televize – v dětské skupině není a nebude umístěna televize.
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11. Pojištění
Chůvy a další zaměstnanci mají zákonné pojištění pro potřeby DS.
Děti jsou v případě výletu do zahraničí připojištěny. Zákonný zástupce, v případě povolení
vycestování dítěte, musí podepsat souhlas s vycestováním do zahraničí.

VII. Výše ceny za služby, co částka zahrnuje a způsob platby
Tabulka s výší školkovného a stravy je přílohou Provozního řádu. V Ceníku jsou vymezeny časové
varianty péče a částka za konkrétní službu. Cena je většinová úhrada nákladů za služby péče o dítě.
Změna těchto variant a výše částky je možná pouze písemnou formou.
Poplatek je hrazen na účet Provozovatele. Číslo účtu Provozovatele je v hlavičce Provozního řádu.
Poplatek za péči a stravu je splatný do 10. dne aktuálního měsíce, ve kterém bude péče
poskytována.
V případě nástupu dítěte do dětské skupiny v daném měsíci, je poplatek za péči o dítě splatný
do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
V ceně školkovného je zahrnuto:
- seznámení s cizím jazykem (hry, obrázky + návštěva příhraničních školek)
- logopedická cvičení
- dramatický kroužek – divadelní představení a básničky
- tvořivé dílničky – kreativní tvorba, výtvarná výchova
- seznamování s chovem hospodářských zvířat a pěstování plodin (následné zpracování
a využívání) – návštěva okolních farmářů
- kroužek keramiky (dojíždění dle možností)
- každodenní cvičení (výlety)
- pitný režim
- dárky v průběhu roku (narozeniny, svátky, den dětí, vánoce)
- focení cca 2x do roka
- výlety – dle možnéstí (do okolí min. 1x týdně) – památky, zajímavosti, lázeňská města atd.
- kultura – divadlo, kino
- plavání – dle zájmu rodičů
- praní povlečení, ručníků, pyžama, zástěrky
- pořízení hraček (nové náhradou za rozbité)
- ubrousky, kapesníčky, mýdlo, toaletní papír a další
- pojištění v případě výletu a cesty do zahraničí

VIII. Omluvy a případné náhrady
Poplatek za péči o dítě v dětské skupině Provozovatel v případě zameškaných dnů nevrací.
Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě v případě nemoci dítěte, ale i v případě jiné
nepřítomnosti v dětské skupině.
V případě dlouhodobé nemoci se Provozovatel a Zákonný zástupce dohodnou na individuálním
řešení této situace.

IX. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákonného zástupce
1. Práva a povinnosti Provozovatele:
Provozovatel se zavazuje zajistit dítěti, po dobu pobytu v DS, bezpečnost, základní potřeby dítěte,
stravu včetně pitného režimu a rozvoj schopností a dovedností dítěte. Dále Provozovatel zajistí
pobyt dítěte venku a dostatečný čas odpočinku v odpovídajícím prostředí a čase.
Provozovatel se zavazuje zajistit kvalitní odpovídající péči s individuálním přístupem
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a odpovídajícími hygienickými podmínkami.
Provozovatel zodpovídá za dítě, které mu bylo Zákonným zástupcem svěřeno, a to od okamžiku,
kdy Zákonný zástupce předá dítě pečující osobě, až do okamžiku předání dítěte zpět Zákonnému
zástupci. Dítě bude předáno zpět Zákonnému zástupci nebo osobě písemně zmocněné Zákonným
zástupcem.
Odpovědnost poskytovatele se v tomto směru řídí obecně závaznými a účinnými právními předpisy.
Provozovatel se zavazuje poskytovat pravidelné informace o rozvoji dítěte Zákonným zástupcům.
Provozovatel se zavazuje zajistit potřebné pojištění odpovědnosti za škodu.
Provozovatel má právo daný den odmítnout přijetí dítěte jevícího příznaky nemoci a má také právo
vyžádat si od ošetřujícího lékaře dítěte zprávu potvrzující zdravotní stav dítěte po nemoci. S tímto
je příjemce podpisem srozuměn.
Provozovatel má právo vyřadit ze své evidence dítě, které není po dobu 7 dní, po sobě jdoucích,
řádně omluveno za svou nepřítomnost v dětské skupině.
Provozovatel je povinen zajistit každému dítěti pitný režim v dostatečné kvalitě a množství.
Provozovatel, v případě zájmu Zákonného zástupce, zajistí dítěti stravu, která odpovídá jeho věku
a případným zdravotním omezením. Jestliže Zákonný zástupce nepožaduje stravu, je povinen
zajistit dítěti odpovídající náhradu. Více kapitola VI. bod 6. Stravování.
Provozovatel zveřejní Provozní řád na přístupném místě ve vstupním prostoru a na webu Spolku
skřítka Kořínka – Farmáři u skřítka Kořínka, www.ukorinku.cz. V případě změn v Provozním řádu
upozorní Provozovatel Zákonného zástupce dítěte na tyto změny.
Provozovatel bude informovat Zákonného zástupce dítěte o pokrocích, rozvoji a o chování dítěte,
o podmínkách poskytování výchovy a péče a o všech případných změnách a problémech.
2. Práva a povinnosti Zákonného zástupce
Zákonný zástupce má právo na včasné a úplné informace o svém dítěti, které navštěvuje dětskou
skupinu.
Zákonný zástupce má právo požadovat ze strany Provozovatele vystavení potvrzení o umístění
dítěte v dětské skupině za účelem uplatnění zákonných daňových úlev.
Zákonný zástupce dítěte je povinen před podpisem Smlouvy odevzdat řádně vyplněný Evidenční
list dítěte, Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k docházce do Dětské skupiny a Udělení
souhlasu se zpracováváním osobních údajů.
Zákonný zástupce je povinen neprodleně hlásit každou změnu týkající se údajů v Evidenčním listu
a ostatních dokumentech.
Zákonný zástupce je povinen Provozovateli před podpisem Smlouvy o poskytování služeb píéče
o dítě v dětské skupině předložit – dodat:
a) údaje o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které
by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v DS
b) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti
nákaze imunní anebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
prostřednictvím Evidenčního listu pro dítě v dětské skupině
c) potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce na příslušném formuláři
d) údaje vyplněné prostřednictvím Monitorovacího listu. Změny v údajích je Zákonný
zástupce povinen neprodleně poskytovateli nahlásit. Využívání dotované dětské
skupiny je striktně vázáno na splnění kritérií pro přijetí dítěte do dětské skupiny.
Kritéria přijetí musí být platné po celou dobu využívání péče od dítě v dětské skupině.
Zákonný zástupce si je vědom právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé a vznikla
tak škoda Provozovateli.
Zákonný zástupce je povinen dodržovat Provozní řád dětské skupiny.
Zákonný zástupce je povinen zajistit příchod dítěte do dětské skupiny do 8:45 v souladu
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s Provozním řádem dětské skupiny.
Zákonný zástupce je povinen vyzvednout si dítě tak, aby neozději v 16:00 opustili s dítětem dětskou
skupinu.
Zákonný zástupce je povinen hlásit nepřítomnost dítěte do 16:00 předchozího dne, nebo do 8:00
ráno daného dne způsobem podle Provozního řádu dětské skupiny.
Zákonný zástupce se zavazuje nevyzvedávat dítě v rozmezí od 12:30 do 14:00, tedy v době
odpočinku dětí.
Zákonný zástupce se zavazuje nepřivádět do školičky dítě, které není zcela zdravé (tj. především
trvalý kašel, bolesti břicha, průjem, zvracení, přetrvávající zelená/hnisavá rýma, červené spojivky
očí, zvýšená teplota a podobné příznaky nemoci); při nedodržení této povinnosti má Provozovatel
právo nepřijmout dítě daný den do programu DS nebo si vyžádat posouzení zdravotního stavu
lékařem.
Zákonný zástupce předáním dítěte do školičky stvrzuje, že dítě nejeví příznaky nemoci. V případě
projevení nemoci v dětské skupině si Zákonný zástupce, po informování Provozovatelem, své dítě
neodkladně vyzvedne.
Zákonný zástupce je v souladu s § 11 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině, povinen bezodkladně informovat Provozovatele o následujících skutečnostech
nebo jejich změnách maximálně do 5 kalendářních dnů od změny:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa pobytu dítěte
b) jméno, popřípadě jména, příjmení Zákonných zástupců – rodičů a adresu místa pobytu,
liší-li se od adresy místa pobytu dítěte
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření
Zákonného zástupce může pro dítě docházet
d) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte
e) telefonní, popřípadě jiný kontakt na Zákonného zástupce a na osobu uvedenou
v evidenčním listu pověřené k vyzvedávání dítěte
f) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které
by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě ve školičce; informovat
Provozovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených
se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině, např. alergie, diety, případné léky, které dítě užívá.
Za neohlášené skutečnosti nenese Provozovatel odpovědnost, s čímž je Zákonný
zástupce obeznámen podpisem této smlouvy
g) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti
nákaze imunní anebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
h) údaj o změně aktivity na trhu práce, tzn. změna zaměstnavatele, úřadu práce, studia
Zákonný zástupce podpisem této smlouvy souhlasí, že v případě nevyzvednutí svého dítěte
v souladu s provozní dobou, bude postupováno v souladu s Provozním řádem.
Zákonný zástupce se zavazuje zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině
Zákonný zástupce je povinen hradit včas a ve správné výši Provozovateli cenu za služby péče
o dítě v dětské skupině a stravné.
Zákonný zástupce je povinen dodržovat všechna ustanovení Provozního řádu.
3. Práva dětí
Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana.
Dítě má právo, aby mu byla poskytnuta lékařská pomoc.
Dítě má právo, aby mu byla poskytnuta ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky
nebo psychicky zranit.
Dítě má právo, být respektováno jako jedinec. Ve společnosti, má právo na slušné zacházení.
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X. Způsob zajištění vytápění a vhodného mikroklimatu, osvětlení
V místnosti, kde si děti hrají, sedí na zemi je položen koberec.
V místnosti určené pro spánek a odpočinek dětí bude teplota okolo 18°C a bude před odpočinkem
větrána, zde je také položen koberec.
Teplota v místnosti bude v rozmezí 18 – 22°C (dle ročního období) zajištěna teplovodním
vytápěním.
Přísun čerstvého vzduchu bude zajištěn krátkodobým intenzivním větráním.
Kontrola teploty vzduchu v místnostech bude kontrolována nástěnným teploměrem ve výšce
1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti.
Denní boční osvětlení v prostorách určených k trvalé činnosti dětí, tvoření a dalších místnostech
je zajištěno okny, dále pak přídavnými světly o určené svítivosti. Směr umělého osvětlení
je umístěn shora vždy nad hrací, tvořící plochou.
Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody, v místnostech s přímým slunečním světlem,
bude použito zastínění.

XI Zásobování pitnou vodou
Pitná voda je zajištěna z obecního veřejného vodovodu, který spravuje a kontroluje PRAVES, spol.
s r.o. Domažlice.

XII. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Prádlo je skladováno v místnosti, kde je i vypráno a usušeno. Jedná se o tzv. technickou místnost.
Zde je umístěna pračka i sušička prádla.
1. Výměna prádla:
Lůžkoviny nejméně jednou za 3 až 4 týdny, v případě potřeby ihned.
Ručníky jednou za týden, v případě potřeby ihned.
Pyžama jednou za týden, v případě potřeby ihned.
2. Praní prádla:
Prádlo je práno v místnosti určené jako technická místnost. Na praní prádla používáme prací
prostředky biologicky odbouratelné, bez fosfátů atd.. Prádlo je po vyprání sušeno v sušičce
na prádlo.
3. Manipulace s prádlem, skladování prádla:
Použité prádlo je skladováno odděleně od prádla čistého (v jiné místnosti) a to v nádobě k tomu
určené.
Čisté prádlo je skladováno v čistých, uzavíratelných skříních.
Používané ložní prádlo je skladováno ve skříni v oddělených policích – každé dítě = jedna police.
Všechny druhy prádla jsou vyměňovány v případě potřeby ihned, za tímto účelem je náhradní
(erární) oblečení i ložní prádlo k dispozici v dětské skupině.
Ručníky od personálu, pracovní oděvy (kuchařské oblečení) nejsou prány s prádlem dětí.

XIII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Za úklid zodpovídá vedoucí dětské skupiny.
1. Způsob a četnost úklidu a čištění:
Denní úklid – setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik,
rukojetí splachovadel, vynášení odpadů, vyčistění koberců vysavačem. Za použití čisticích
prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech,
v případě potřeby ihned.
Týdenní, celkový – jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování
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umýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně
celkový úklid všech prostor dětské skupiny, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby
ihned.
2. Způsob a četnost desinsekce a deratizace:
Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci
s odbornými pracovníky.
3. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:
Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob umožňujících snadnou sanitaci nebo
do jednotlivých plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a likvidovány
odpovídajícím způsobem.
4. Provozní řád kuchyně:
Úklid kuchyně se řídí Provozním řádem kuchyně.

XIV. Jiné
Pokyny pro případy nouze – havárie, požáry a jiné:
Pečovatelé i další personál je informován, jak postupovat v případu nouze.
S dětmi je nacvičován postup jak se zachovat v případě nouze.

XV. Ostatní
Provozní řád je volně ke stažení na stránkách www.ukorinku.cz a ke shlédnutí v šatně dětské
skupiny.

Dne: 1. května 2020, Otov
Vypracovala a schválila: Stanislava Kořínková, vedoucí dětské skupiny
Změny v Provozním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
nedílnou součást tohoto dokumentu.
Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne: 1. května 2020
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S provozním řádem byli seznámeni všichni zaměstnanci (datum, jméno a podpis):
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