Sluníčkov, z.s.
Dětská skupina Sluníčkov
Palackého 74, Loštice 78983
IČO: 07684363

VNITŘNÍ PRAVIDLA
Článek I. – Základní ustanovení


Dětská skupina Sluníčkov (dále jen „DS“) je určena pro veřejnost.



Datum započetí poskytování služby péče o dítě: od 1. 8. 2019



Základním účelem provozování je pravidelná výchova a péče o děti v DS. Podmínky
umístění dětí jsou stanoveny ve smlouvě o vzájemné spolupráci při poskytování služby
péče o dítě.



Kapacita zařízení je 12 míst.



DS je provozována na adrese Palackého 74, Loštice 78983 jako celodenní zařízení pro
pravidelnou docházku dětí ve věku od dvou let do začátku školní docházky. Docházka
je specifikována ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a zákonným zástupcem
dítěte. Do DS je možno výjimečně při volné kapacitě přihlásit děti k příležitostnému
pobytu.



DS je pro děti otevřena každý pracovní den od 7:00 do 15:30.



Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS a při akcích
organizovaných DS se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které
má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou u Kooperativa a.s.



Pro plnou kapacitu DS (12 dětí) tvoří personál DS vedoucí pečující osoba a 1 pečující
osoba se vzděláním v některém z těchto oborů: učitelka v mateřské škole nebo na prv
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ním stupni základní školy, zdravotní sestra nebo zdravotnická asistentka, sociální
pracovnice, profesionální chůva, popřípadě vychovatelka s jinou odbornou kvalifikací
dle zákona 18/2004. Vedoucí pečovatelka odpovídá zejména za evidenci při přijímání
dětí do DS, evidenci docházky, dodržování vnitřních pravidel a dalších předpisů.


Provoz může být nečekaně omezen např. v období vánočních svátků, hlavních
prázdniny nebo při výpadku elektrické energie atd. Informaci o omezení, přerušení
provozu v tomto případě zveřejní vedoucí DS neprodleně.

Článek II. – Režimové požadavky
Režim dne je stanoven s ohledem na nižší věk dětí (od 2 roku) a přizpůsobuje se aktuálním
potřebám dětí. V DS je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do
klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.
Režim dne:
7:00- 8:00

příchod dětí, ranní hry dle vlastní volby, ranní komunikativní kruh

8:00 - 8:20

ranní cvičení

8:20 - 9:00

hygiena, svačina

9:00 – 9:30

činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období

9:30 – 11:30

hygiena, pobyt venku – volné hry na zahrádce, vycházka (v případě
nepříznivého počasí budou pokračovat činnosti a aktivity spojené s
volnými hrami)

11:30 - 12:15

hygiena, oběd

12:15 - 14:15

odpolední odpočinek - relaxace

14:15 - 15:00

hygiena, svačina

15:00 – 15:30

odpolední hry, volný program, odchod dětí domů

Příchod dětí: do 8:00hod., pozdější příchody (po 8:30 hod.) rodiče předem ohlásí. Rodiče jsou
povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat pečovateli. Při vstupu dítěte do prostoru DS je
uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
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Spontánní hry: od příchodů dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý
den, prolínají s činnostmi řízenými pečovateli ve vyváženém poměru, se zřetelem na
individuální potřeby dětí.
Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pečovatelem): probíhají v průběhu celého dne
formou individuální, skupinové či kolektivní práce. Vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
Pohybové aktivity:


denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,
relaxační) a pohybové hry



průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti



denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobyt venku

Pohyb venku: dopoledne 9:30– 11:30 (dle aktuálního počasí). K pobytu venku využíváme
přilehlou zahradu u budovy DS, hřiště na území města nebo chodíme na vycházky do okolí.
Zahrada je pravidelně udržována, písek je 1x za rok měněn. Je prováděno pravidelné
propařování pískoviště tmavou folií. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven.
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích,
případně silném znečištění vzduchu. Údržba a pobyt na zahradě se řídí PROVOZNÍM ŘÁDEM
PRO ZAHRADU A PÍSKOVIŠTĚ DĚTSKÉ SKUPINY SLUNÍČKOV.
Odpočinek, spánek: v době 12:15 - 14:15 hod., vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě
cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádek či poslechu relaxační hudby. Dětem
s nižší potřebou spánku jsou nabídnuty klidové činnosti.
Ozdravná opatření a otužování:


pravidelné větrání tříd



pečovatelky sledují vytápění prostor, regulují přiměřenou teplotu



dostatečný pobyt venku, za příznivého počasí využití co nejdelšího pobytu venku



kontrola vhodného oblečení dětí ve vnitřních i vnějších prostorách



zhodnocujeme individuální potřeby a možnosti dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu
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Stravování
Ranní svačina se podává v době od 8:20 - 9:00 hod., odpolední svačina od 14:30 – 15:00 hod.
Obědy se vydávají od 11:30- 12:15 hod.
Mladší děti používají lžíci, starší děti používají příbory. Po jídle si uklidí nádobí na určené
místo, vedeme děti k samostatnosti. Malým dětem pomáhá dle potřeby pečovatelka. V DS
umožňujeme ohřev dietní stravy. Dopolední a odpolední svačiny se připravují v kuchyňce DS.
Stravu si hradí rodiče. Obědy se dovážejí z externí jídelny (jídelna ZŠ Loštice Trávník 596/2),
která se stará o kvalitu a pestrost stravy a hlídá její vyváženost a hodnotu. Rodiče mají v případě
nepřítomnosti dítěte v DS z důvodu nemoci možnost první den v době od 11:30 do 12:00 hodin
odebrat oběd v DS Sluníčkov do vlastního jídlonosiče.


Dovoz stravy – mezi 11:30 – 11:40 hod.



Uchování studené stravy – v lednici kuchyně



Uchování teplé stravy – v termoportech, výdej těsně před podáváním stravy



Nádoby na dovoz stravy – termoporty, nerezové misky



Ohřev – možnost ohřevu v mikrovlnné troubě v kuchyňce

Pitný režim
Děti mají celý den k dispozici ve třídě tekutiny ve várnici, ze kterých si mohou samy nalévat
(pouze starší děti). Várnice průběžně doplňujeme. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy,
minerální vody, voda aj. Každé dítě má svůj hrníček a může se kdykoliv samo obsloužit.
Nejmladším dětem pomáhá pečovatelka. Použité hrníčky jsou umývány v kuchyni. V létě jsou
dětem nápoje dostupné i při pobytu na zahradě.

Článek III. – Hygienické podmínky
Hygienické požadavky na zařízení a prostory, které musí DS splňovat, aby v nich mohl probíhat
provoz, a řídí se zákonem č.247/2014Sb. (§ 15 odst.2) o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, vyhláškou č. 281/2014Sb., o hygienických požadavcích na prostor a provoz DS do 12
dětí a zákonem č. 258/2000Sb. (§ 50), o ochraně veřejného zdraví.
Teplota vzduchu
V místnostech se teplota pohybuje minimálně 20 °C, optimálně 22 °C. Při extrémních
venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 °C, musí být
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pro děti zajištěno jiné náhradní opatření s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění
pitného režimu.
Větrání
Je zajištěno okny, je prováděno s ohledem na klimatické podmínky, tj. v příznivých nepřetržitě,
v nepříznivých podmínkách je krátké a častější.
Osvětlení
Herna i třída jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem. Ochrana před oslněním a
narušením zrakové pohody je zajištěna vertikálními žaluziemi.
Způsob nakládání s prádlem
Výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned. Praní
lůžkovin zajišťují svým dětem rodiče. Pyžama a ručníky si nosí děti vlastní. Jsou měněna každý
týden. Vždy v pátek si děti odnesou použitý ručník a pyžamo. V pondělí si přinesou čisté. Praní
zajišťují rodiče.
Utěrky, případně ubrusy jsou prány podle potřeby. Čisté prádlo se skladuje odděleně od
špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na prádlo dezinfekčním roztokem.
Způsob a četnost úklidu
Denně:


setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, krytů topných těles a klik
u dveří



vynášení odpadků



utírání prachu – dle potřeby



vyčištění koberců vysavačem



za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových
mís, sedátek na záchodech, nočníků, rukojetí splachovadel, přebalovacího pultu



příprava lehátek včetně lůžkovin a jejich úklid



likvidace zbytků jídla



mytí nádobí a hrníčků

Týdně, vždy v pátek:


omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů
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dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku



mytí šatnových bloků a dveří jak interiérových, tak venkovních



výměna ručníků, výměna ložního prádla 1x za 3 týdny

2x ročně:


mytí oken včetně rámů



mytí svítidel



celkový úklid všech prostor



mokré čištění koberců a předmětů, včetně hraček

Dle potřeby:


pravidelné zametání nečistot z chodníku, v zimě odklízení sněhu, posyp solí



1x za 2 roky vymalování tříd

Článek IV. – Cena za pobyt dítěte v DS a stravné


Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů.



Cena za pobyt dítěte v DS se řídí platným ceníkem, který je nedílnou součástí Smlouvy
a na internetových stránkách www.slunickov.com.




DOCHÁZKA je hrazena vždy k 15. dni aktuálního měsíce PŘEVODEM
Částka za docházku nezahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce – kino, plavání,
zoo, divadlo apod. a stravné.



Za zameškané dny či v případě krátkodobé nemoci se částka za docházku nevracírezervace místa v DS. Pouze v případě dlouhodobé nemoci (min. 10 pracovních dní), se
po doložení potvrzení od lékaře, odečítá 50% z ceny docházky v nadcházejícím měsíci.



STRAVA je hrazena vždy k 29. dni aktuálního měsíce PŘEVODEM, dle docházky
dítěte



Cena celodenní docházky 65 Kč (oběd, 2x svačina), dopolední 50 Kč (1xsvačina, oběd).



ČÍSLO ÚČTU: 55 345 653 59/0800



Pokud z jakéhokoliv důvodu rodič v daný den nepožaduje pro dítě stravu, je nutno je
odhlásit min. den předem do 10:00 h.

6

Článek V. – Přijetí dítěte do DS


Dítě je přijato do DS na základě rozhodnutí provozovatele.



Přihlášení dítěte během roku je možné pouze v případě volné kapacity.



Před přijetím dítěte do DS je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte starší 18 let (dále jen
„rodič“), povinen vyplnit přihlášku dítěte do DS, posudek lékaře o zdravotní
způsobilosti dítěte k docházce a předat je společně s požadovanými přílohami vedoucí
učitelce DS. Dále je rodič povinen podepsat smlouvu o poskytování služby péče o dítě
se zřizovatelem DS, seznámit se s Vnitřními pravidly DS a Plánem výchovy a péče.
Rodič je povinen v přihlášce dítěte uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na dva
zákonné zástupce (popřípadě zákonným zástupcem pověřenou osobu), kteří budou po
dobu pobytu dítěte v DS nepřetržitě na uvedených telefonních číslech k zastižení.
Veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity
výhradně pro potřeby DS. Rodič je povinen doplnit při nejbližší návštěvě přihlášku
dítěte o nové informace, které by mohly mít jakýkoliv vliv na pobyt dítěte v DS. Rodiče
vyplní navíc tyto dokumenty (potvrzení o zaměstnání/registraci na ÚP či potvrzení
OSVČ, dle platných předpisů ČR a monitorovací list podpořené osoby).
Přijetí dítěte do DS je odmítnuto:



pokud rodič dítěte nebo dítě nesplňují kritéria přijetí



je-li plná kapacita DS



pokud rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace

Rodič je při předání dítěte do DS povinen předat pečující osobě věci osobní potřeby dítěte,
zvláště náhradní oblečení, přezůvky, u menších dětí pleny a hygienické pomůcky, a to vše
označené jménem. Podrobný seznam věcí potřebným k nástupu dítěte do DS bude rodičům
předložen nejpozději 14 dnů předem. Dále je rodič povinen sdělit pečovatelce případné zvláštní
požadavky ohledně péče o dítě. Léky jsou podávány pouze v případě, že by jejich neužívání
ohrožovalo život, zdraví a další vývoj dítěte – je nutné předložit lékařské potvrzení.
Do DS je přísně zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život
či zdraví dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek,
zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor
DS může rodič přinést pouze 1 oblíbenou podepsanou hračku, která odpovídá všem relevantním
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normám, zejména ČSN EN technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel
ani pečovatelka není zodpovědná. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné
laskominy a cenné předměty.

Článek VI. – Pobyt dítěte v DS


Minimální denní doba pobytu dítěte v DS činí 3 hodiny v rámci „dopoledne“ nebo 3
hodiny v rámci „odpoledne“. (tzv. půlden tj. dopoledne či odpoledne). Výjimečně je
možno sjednat nepravidelné hlídání, které je počítáno a placeno hodinovou sazbou – viz
ceník.



DS nemá vzdělávací charakter, přesto budou děti zapojovány do aktivit, které jsou
zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných
programů na základě předem zpracovaného plánu, a to podle možností DS. V DS
Sluníčkov se inspirujeme rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání (RVP PV), v plánu je však upraven pro heterogenní skupinu dětí od dvou do
šesti let.



Při péči o dítě jsou dodržována hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se
zvláštními požadavky ohledně péče o dítě, které v evidenčním listu dítěte uvedl rodič.
Dětem, které se učí chodit bez plen, ponechá rodič pleny v zájmu bezpečného pobytu v
DS a především z hygienických důvodů.



Celodenní stravování i pitný režim zajišťuje provozovatel. Obědy budou dováženy v
termoboxech z jídelny ZŠ Loštice a pečujícími osobami dětem servírovány. Dopolední
a odpolední studené svačiny budou dětem zajišťovány přímo v prostorách DS. Po celou
dobu pobytu je dětem přístupné pití.



Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude
dítěti zajištěna neodkladná péče a pomoc a pečující osobou bude ihned kontaktován
rodič nebo zákonný zástupce dítěte, který je povinen se do DS dostavit v co nejkratší
době. Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do DS umísťovat děti,
které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné
infekční nemocí. Personál DS má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení
o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční
onemocnění - lékař, běžné onemocnění – čestné prohlášení). Provozovatel si v případě
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pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do DS nepřijmout. O
možnosti nebo nemožnosti převzetí dítěte do DS rozhoduje vedoucí pečovatelka DS.


Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí DS, bude pečovatelka kontaktovat
neprodleně rodiče. V případě nutnosti bude dítě předáno zpět rodičům.



Rodiče dítěte dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku
s personálem DS, s jinými dětmi docházejícími do DS a s ostatními rodiči.



K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DS i mimo prostory DS je personál DS
proškolen v oblasti BOZP a PO.



K pobytu dětí venku se využívají zahrada DS, parkové plochy v nejbližším okolí DS,
dětské hřiště a další vhodné venkovní prostory. Důvodem vynechání pobytu venku
mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo
vysoká teplota.



Rodič omlouvá dítě u vedoucí učitelky DS, a to nejpozději do 10:00 předchozího dne,
nebo v odůvodněných případech do 8:00 hodin ráno daného dne, a to osobně nebo
telefonicky a předběžně stanoví dobu, po kterou bude dítě nepřítomno

Článek VII. – Převzetí dítěte


Dítě bude předáno pouze rodiči nebo osobě starší 18 let rodiči pověřené. V případě
nižšího věku musí rodiče též podepsat souhlas s vydáním dítěte této osobě. Tato
skutečnost musí být uvedena v Přihlášce dítěte nebo stvrzena podepsanou plnou mocí,
kterou rodič osobně s předstihem doručí do DS.



Přebírat dítě do DS a vydávat ho dle ustanovení v tomto odstavci výše může jen jedna
z pečujících osob DS. Pečující osoba má právo dítě nevydat v případě, že má podezření,
že osoba, která pro dítě přišla, je pod vlivem omamných látek (alkohol, drogy) a
kontaktuje v tomto případě dalšího zákonného zástupce uvedeného na Přihlášce dítěte.



Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby.



V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby DS, bude o dítě postaráno v DS
až do příchodu rodiče či další pověřené osoby dle Přihlášky dítěte, kteří budou
kontaktováni všemi dostupnými prostředky. V případě, že nebude možné rodiče ani
jinou pověřenou osobu kontaktovat, vyhrazuje si provozovatel právo učinit oznámení
Policii ČR. Za každou takto, byť i započatou hodinu bude účtováno 500,- Kč a dále
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veškeré vynaložené náklady s tím související. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet k
porušování provozní doby DS opakovaně, může tato skutečnost vést k trvalému
vyloučení dítěte z DS.

Článek VIII. Další požadavky


výchova ke zdravému životnímu stylu – pečující osoby v zařízení vymýšlí vlastní
programy podporující zdravý životní styl dětí a jejich rodin – počínaje přednáškami o
zdravé stravě a konče prevencí nemocnosti dětí pravidelným větráním, častým pobytem
venku, psychohygienou ve formě odpočinku dětí atd.



evidence a registrace úrazů – zařízení, ačkoli není zřízeno podle školského zákona, se
v otázce evidence úrazů školským zákonem řídí



lékárnička první pomoci, seznam telefonních čísel, podmínky pro poskytnutí
lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění – zařízení ačkoli není
zřízenou podle školského zákona se v otázce ošetření úrazů školským zákonem řídí.

Jiné


pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné). Provozní řád nenahrazuje
havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.
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Článek IX. – Závěrečná ustanovení


Těmito Vnitřními pravidly nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.



Provozovatel je oprávněn tato Vnitřní pravidla DS jednostranně doplňovat nebo
upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům a zveřejnit na
webu www.slunickov.com



V Příloze č.1 - doložen platný ceník.



Aktuální znění Vnitřních pravidel je zveřejněno v prostorách DS Sluníčkov a na webu
www.slunickov.com



Tato Vnitřní pravidla provozu jsou platná a účinná od 1. 2. 2021. Poslední aktualizace
dokumentu dne 1. 2. 2021.

V Lošticích dne 1. 2. 2021

_______________
Sluníčkov, z.s.
Zastoupen: Bc.Kristýnou Heidenreichovou
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Příloha č. 1
Ceník úhrady nákladů
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