



Provoznířáddětskéskupiny 
ČlánekI. 
Úvodníustanovení 
Tentoprovoznířádupravujeprovozapodmínkyvyužívánídětskéskupiny(dálejenDS),jejíž
zřizovatelemjeSpolekŽIVO. 

Označenídětskéskupiny: SLONÍCI/LVÍČATA 
Čísloprojektu:

CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_101/0015986a00015983 

Kapacitazařízení:

11a9dětí 

RegistroványuMinisterstvapráceasociálníchvěcíČR,vznikoprávnění31.12.2017 
PoskytovatelDS:

SpolekŽIVO(dálejenprovozovatel),IČ04145488 

Adresaprovozu:

Okružní1,Plzeň-Božkov 

Zodpovědnéosoby:

Bc.DanaLukášová,ŠtěpánkaVětrovcová 

Datumzahájeníprovozu: 1.1.2020 


ČlánekII. 
PřijetídětídoDS 
1. Rodič dítěte, který chce využívat služby DS, vyplní online přihlášku do dětské skupiny
(uvedenou na www.spolekzivo.cz), na jejímž základě je se zákonný

zástupce

kontaktován. Je-li nenaplněna kapacita DS, je se zákonným zástupcem dítěte sepsána
Smlouvaoposkytováníslužebpéčeodítěvdětskéskupině(DálejenSmlouva). 
2. Rodič musí před nástupem do DS předat poskytovali tyto vyplněné dokumenty, jejichž
vzordodáposkytovalDS: 
-

Vyjádření lékaře o zdravotnízpůsobilostidítěteapotvrzeníkočkovánídítěte,nebo
doklad, že je dítě vůči nákaze imunní, či se nemůže očkovánípodrobitprotrvalou
kontraindikaci – dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změněněkterýchsouvisejícíchzákonů,vplatnémznění,

-

Evidenčnílistdítěte,kdejezákonnýzástupcepovinenuvéstúdajeodítětiatelefonní
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. Rodič je povinen doplnit při nejbližší návštěvě DS
Evidenční list dítěte o nové informace, které by mohly mít jakýkoli vliv na pobyt
dítětevDS. 



Potvrzeníozaměstnání/registracinaÚPčipotvrzeníOSVČ 



-

Souhlasspořizovánímazveřejněnímfotografií 

Veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraněosobníchúdajůaozměněněkterýchzákonů,vplatnémznění,abudoupoužity
výhradněpropotřebyDS. 
3.ProzávaznourezervacimístavDSjepotřebauhraditjednorázovýrezervačnípoplatekve
výši2000,-Kč,tatočástkabudeponástupudítětedoDSzúčtovánapřipravidelnéúhradě
ceny za pobyt dítěte v DS. Pokud dítě do DS nenastoupí z rozhodnutí zákonných
zástupců,rezervačnípoplateksenevrací. 
4.PřijetídítětedoDSjeodmítnuto: 
-

je-liplnákapacitaDS, 

-

pokudrodičdítěteuvedenepravdivéneboneúplnéinformace. 

5. K ukončení Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v DS dojde uplynutím doby, na
kterou byla Smlouva uzavřena, nebo vypovězením smlouvy (podmínky pro vypovězení
smlouvy jsou stanoveny přímo ve Smlouvě uzavřené mezi zákonnými zástupci a
poskytovatelem). 

ČlánekIII. 
ProvozDS 
1. Základním účelem provozování DS je pravidelná péče o dětipředškolníhověkuajejich
výchovadlePlánuvýchovyapéče.PodmínkyumístěnídětíjsoustanovenyveSmlouvě. 
2. DS je provozována jako zařízení pro pravidelnou docházku dětí ve věku od 1 roku do
začátku školní docházky. S ohledem na personální kapacity zařízení si zřizovatel
vyhrazujeprávoomezitpočetdětívevěkudo2letnajednudětskouskupinu. Docházka
je specifikována ve Smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a zákonným zástupcem
dítěte.
3. DS je pro děti otevřena každý pracovní den od 7:00 do 16:30. Po domluvě s rodiči lze
provoz zajistit i o víkendu a ve svátek. Dítě lze umístit do DS na celý den nebo jen na
dopolednenebojenodpolednevdélceminimálně3hodiny. 
4. Při každé návštěvě (při příchodu i odchodu) bude dítě zaevidováno do elektronického
docházkovéhosystému. 
5. Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS a při akcích
organizovanýchDSsevztahujepojištěníodpovědnostizaškoduposkytovatele,kterémá
poskytovateluzavřenoupojistnousmlouvouuGeneraliPojišťovnaa.s. 
6. Personál DS tvoří vždy alespoň jedna pečující osoba na 6 dětí (závisí na počtu dětí
aktuálněpřítomnýchveskupině)sevzdělánímdlezákonač.247/2014Sb.,o poskytování
službypéčeodítěvdětskéskupině,nebodlezákonač.18/2004Sb.,ouznáváníodborné
kvalifikace. 
7. Zařízení splňuje požadavky na hygienické podmínky dané vyhláškou č. 281/2014 Sb.,o
hygienickýchpožadavcíchnaprostoryaprovozdětskéskupinydo12dětí. 



ČlánekIV. 
PobytdítětevDS 

1. Personál odpovídá za dítě až od doby, kdy si jej osobně převezme od zákonného
zástupce,případněodpověřenéosobyuvedenévEvidenčnímlistu. 
2. Rodičjepovinenzajistitvěciosobnípotřebydítěte,kteréjsousepsanéposkytovatelemv
Seznamu věcí potřebných do DS, zvláště náhradní oblečení apřezůvky,umenšíchdětí
pleny,všeoznačenéjménemdítěte. 
3. Do DS jepřísnězakázánovnášenízvířat,věcí,předmětůčilátek,kterébymohlyohrozit
životčizdravídětí,atozejménadráždivýchchemickýchlátek,pyrotechniky,zbraní,sirek,
zapalovačů,ostrýchpředmětů–jehel,špendlíkůapod.,aletakénevhodnýchhraček.Do
prostorDSmůžedítěpřinéstpouzehračky,kteréodpovídajívšemrelevantnímnormám,
zejména technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky poskytovatelnezodpovídá.
Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné laskominy a cenné
předměty. 
4.Poledníodpočinekdětíprobíhávprostorudennímístnostidanédětskéskupiny,kdejsou
k odpočinku rozloženy matrace, zajišťující pevnou oporu zad. Okna jsou v době
odpočinkuzastíněna.Předodpočinkemjemístnostdůkladněvyvětránaauklizena.Doba
odpočinku je minimálně 1hodinu.Dětem,kteréjižnejsouzvykléchoditpooběděspát,
budenabídnutajináklidováaktivita(čtení,malování…). 
5. Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu bude
dítětizajištěnanáležitáprvnípomoc,pečujícíosobouvDSbudeihnedkontaktovánrodič
dítěte,kterýjepovinensedoDSdostavitvconejkratšímožnédobě. 
6. Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do DSumisťovatděti,které
byly jejichošetřujícímlékařemvyloučenézpobytuvkolektivu,čijsounemocnéinfekční
nemocí.PersonálDSmáprávopožadovatodrodičedítětelékařsképotvrzeníoukončení
nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Poskytovatel si v
případě pochybností o zdravotním stavu dítěte (hlenová rýma, průjem, “mokrý” kašel,
pupínkyznačícímožnostneštovic…)vyhrazujeprávodítědoDSnepřijmout.Omožnosti
nebonemožnostipřevzetídítětedoDSrozhodujepersonálDS. 
7. Při pobytu v DS dodržují rodiče Provozní řád DS. Rodiče dítěte dále dodržují pravidla
slušnostiavzájemnéohleduplnostipřivzájemnémstykuspersonálemDS,sjinýmidětmi
docházejícími do DS a s ostatními rodiči. S výjimkou rodičů adaptujících se dětí rodiče
setrvávajívprostorudennímístnostivprovoznídoběDSjenponezbytněnutnoudobu.
TotopravidlosetýkárovněždobyvyzvedávánídítěteaodchoduzDS.Adaptujícíserodič
apřípadnéjinéosobynebonávštěvyDSsezapisujídoKnihynávštěv. 
8.KpobytudětívenkusevyužíváBožkovskýostrov,dáleparkovéplochyvokolíDS,dětská
hřiště a další vhodné venkovníprostory.Důvodemvynechánípobytuvenkumohoubýt
zejménatrvalýdéšťčinepřiměřeněnízkánebovysokáteplota. 
9. Nepřítomnost dítěte rodič omlouvá zejména prostřednictvím rezervačního systému
Webooker,případnětelefonicky.Vpřípadě,žebudedítězúčastivDSomluvenodo13:00



předchozího dne, nebude mu účtován žádný poplatek za stravné v době omluvené
absence. V případě, že bude dítě omluveno až po této době, odpadánároknavrácení
peněz za stravné. V případě omluv do 8. hodiny ranní téhož dne vzniká nárok na
náhradu docházky. Pokud bude dítě omluveno až po 8. hodině ranní téhož dne nebo
nebudejehonepřítomnostvDSvůbecomluvená,odpadájaknároknavrácenípenězza
stravné, tak i nárok na náhradu za neomluvenou či pozdě omluvenou docházku. Při
omlouvánírodičpředběžněstanovídobu,pokteroubudedítěnepřítomno.10.Žádáme
rodiče, aby ráno i při vyzvedávání dětí z DS využívali vyznačená parkovací místa před
vstupem do budovy DS a parkovací místa před dvorem DS Božkov a dbali zvýšené
pozornostipřipohybunakomunikacipředvraty. 

ČlánekV. 
DenníprogramvDS



7:00 – 8:30

scházenídětí,volnáhra,aktivitypodlenabídkypedagoga 

8:30 – 9:00

ranníkruh,řízenéčinnosti 

9:00 –11:30

hygiena,svačina,výchovnáčinnost(většíčástprobíhávenku) 

11:30–12:30

hygiena,oběd 

12:30–13:00

vyzvedávánídětípoobědě,přípravanaodpočinek 

13:00–14:45

odpočinek,klidovéčinnosti 

14:45–15:00

odpolednísvačina,vyzvedávánídětípospinkání 

15:00–16:30

zájmovéindividuálníiskupinovéaktivity,volnáhra,vyzvedávánídětí 


Průběhjednotlivýchdnísemůžemírnělišitdleaktuálníhoprogramuadleskupiny,kekteré
dítěnáleží. 

ČlánekVI. 
CenazapobytdítětevDS



1. Pobyt dětí v DS je zpoplatněn.CenazapobytdítětevDS(dálejenPoplatek)sloužíjako
příspěvekkpokrytínákladůspojenýchsprovozemDS. Provozdětskéskupinyjevletech
2019-2022 finančně podpořen z Evropského sociálního fondu (Operační program
zaměstnanost), rodiče tedy nehradí plnou cenu služby (jedná se o částečnou úhradu).
PoplatekjestanovenvCeníku,kterýjepřílohoutohotoProvozníhořádu(dálejenCeník). 
Poplatek nezahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce - kino, plavání, ZOO, divadlo
apod. 
2. Poplatek nezahrnuje cenu stravného, to je hrazeno zvlášť. Poskytovatel má sjednanou
dovážku obědů od externího dodavatele, svačiny připravuje poskytovatel na místě. Na
začátku docházky vybírána záloha na stravné ve výši 1000,- Kč. Další měsíce bude
stravné fakturováno podle skutečně spotřebované stravy (podkladem je docházka a
řádnéomluvyvdocházkovémsystému),počátečnízálohanastravnéjeřádnězúčtována



při ukončení docházky dítěte. Výše stravného je uvedena na internetových stránkách
poskytovateleaodvíjíseodprůměrnécenystravyvpředchozímobdobí. 
3.PokynykúhraděPoplatkuistravnéhobudouzaslányzákonnémuzástupcidítětevždy5.
dnevměsícinanásledujícíměsícsesplatností10dní. 

ČlánekVII. 
Ostatníustanovení 
1.ÚklidvDSzajišťujeposkytovatelnadenníbázi,dledáleuvedenéhorežimu: 
1xdenně:setřenívšechpodlahapovrchůnavlhko,kobercesečistívysavačem, vynesení
všechodpadků,umytíadezinfekceWCaumyvadel 
1 x týdně: omytí a dezinfekce omyvatelných ploch, stěn hygienických zařízení;výměna
ručníků(vpřípaděpotřebyihned), 
2xročně:umytíoken,celkovýúklidvšechprostor. 

2.PoskytovatelzajišťujevprostoráchDSvhodnémikroklima. 
Teplota vzduchu: Průměrná výsledná teplotavmístnosti:optimálně20-22°C,maximální
výslednáteplotavmístnosti:+28°C. 

3. Výměna ložního prádla probíhá dle potřeby, nejdéle jednou za 3 týdny. Lůžkoviny se
skladují odděleně (lůžkoviny zajišťuje zákonný zástupce dítěte); lůžkoviny určené k
vypráníjsoupředányrodičipřijehoodchodusdítětem,rodičzajistívyprání. 


ČlánekVIII. 
Závěrečnáustanovení 

1. Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně
závaznýchprávníchpředpisů. 
2.PoskytovateljeoprávněntentoProvoznířádDSjednostrannědoplňovatneboupravovat.
Jevšakpovinenkaždouzměnuneprodleněoznámitrodičům. 
3.AktuálnízněnítohotoProvozníhořádujezveřejněnovprostoráchDS. 
4.PřílohouProvozníhořádujeCeníkpravidelnédocházkydodětskéskupinySpolkuŽIVO. 
5.TentoProvoznířádnabýváúčinnostidne1.7.2021 



VPlznidne28.6.2021,DanaLukášová 
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Rozsahdocházky 

Sazbaod1.7.2021 

1-2dnyvtýdnu 

3500,-Kč 

3-4dnyvtýdnu 

4500,-Kč 

5dnívtýdnu 

5000,-Kč 


Uvedenou cenou se rozumí úhrada za měsíc docházky dítěte, která je prováděná v
pravidelných platbách nejpozději k 15. dni předchozího měsíce, na základě faktury
vystavené poskytovatelem. Platba za nevyužitou docházku se nevrací. Díky využívání
docházkovéhosystémujealemožnéřádněomluvenouabsencivyužítveforměnáhrad. 

Zvlášťjeměsíčněhrazenostravné(svačiny,oběd,nápoje,ovoce/zelenina),aktuálníceníkje
uveden na webu. Přednástupemdoškolky,prosíme,uhraďtezálohunastravnévevýši
1000,-Kč.Platbuproveďtenačísloúčtu2501417516/2010(Fiobankaa.s.)adopoznámkyk
platběuveďte"z álohastravné+jménoapříjmenídítěte".Dalšíměsícejestravnéfakturováno
podle skutečně spotřebované stravy (podkladem je docházka a řádné omluvy v
docházkovém systému), počáteční záloha na stravné je řádně zúčtována při ukončení
docházkydítěte.Výšestravnéhobudeuvedenanainternetovýchstránkáchposkytovatelea
odvíjíseodprůměrnécenystravyvpředchozímobdobí. 

Po podpisu smlouvy o docházce dítěte do dětské skupiny je nutné uhradit rezervační
poplatekvevýši2000,-Kč,kterýsloužíproblokovánímístauchazeči.Okamžikempodpisu
smlouvy a úhradou rezervačního poplatku je přijatému dítěti zaručeno místo v dětské
skupině. O uhrazenou částku rodič v případě uskutečnění nástupu do dětské skupiny
nepřijde,budezúčtovánapřipravidelnéúhradědocházky.Částkuprosímpoukažtenačíslo
účtu:2501417516/2010(Fiobankaa.s.),dozprávypropříjemceuveďte“DSBožkovPříjmení
a jméno dítěte”. Úhradu prosím proveďte bezhotovostně do 10 dnů ode dne podpisu
Smlouvy. 


Poznámka: 
Vedlepravidelnédocházkydítětevdětskéskupiněumožňujemetakétzv.náhodnou
docházku( např.oškolníchprázdnináchanebonárazověnadrámec smlouvouuzavřené
pravidelnédocházky),kteráseřídípříslušnýmipravidlyonáhodnédocházceaje
zpoplatněnasazbou400,-Kč/den. 

