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VNITŘNÍ PRAVIDLA 

Dětská skupina 
ŠKOLKA V LESE 

 
Pravidla  poskytování  služby  péče  o  dítě  v  dětské  skupině  (dále  jen  DS)  dle  zákona  247/2014Sb.  A 

pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.  

 

1. Identifikační údaje dětské skupiny 

 Název:  Dětská skupina Školka v lese  

 Adresa: Brankovická 1417, Kolín V 

 Telefon: 735 050 967 

 Web: www.prostor‐plus.cz/vzdelavame/skolka‐v‐lese/ 

 E‐mail: info@skolkavlese.cz 

 Poskytovatel: Prostor plus o.p.s., Na Pustině 1068, 280 02, Kolín 2, IČ: 265 94 633   

 Bankovní účet: 433442349/0800   

 Kapacita: 12 dětí  

 Provoz: 7:45  – 16:15 hod.  

 Odpovědná osoba: Mirka Jahodová,  602 322 322, mirka.jahodova@prostor‐plus.cz 

 Den započetí poskytování péče o dítě v dětské skupině: 1. 3. 2017 

2. Platby 
Služba péče o dítě v dětské skupině Školka v lese je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Ceny 

jsou uvedeny v ceníku.  Školkovné a obědy  se platí  zvlášť,  vždy do 10. dne v měsíci na daný měsíc. 

Každému dítěti budou pro tyto dvě platby přiděleny 2 variabilní symboly, pod nimiž je nutno platbu 

hradit. 

 

Úhrada školkovného je možná: 
 převodem na účet poskytovatele č. 433442349/0800   

 formou zaměstnaneckého účtu u společnosti BENEFITY – prostřednictvím identifikační karty 
BENEFITY nebo přímo v aplikaci BENEFITY  

 

Úhrada obědů je možná:  
● převodem na účet poskytovatele č. 433442349/0800   

 

 

 

Obědy budou během školního roku zúčtovány v následujících intervalech: 
 září, říjen, listopad, prosinec – vyúčtování v lednu 

 leden, únor, březen – vyúčtování v dubnu 

 duben, květen, červen – vyúčtování v červenci 

 červenec, srpen – vyúčtování v září 

Vyúčtování obědů nezahrnuje model náhradník. V tomto modelu zákonný zástupce uhradí konkrétní 



                                                                                                

2 
 

aktuální  částku  vždy  do  10.  dne  v  měsíci  a  to  za  zrealizovanou  docházku  v měsíci  předchozím. 

Vyúčtování za každé období bude rodičům zasláno e‐mailem. 

 

Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce: 
Úhrady jízdného a vstupného na různé akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. Výši platby sdělí 

průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte. 

3. Podmínky  poskytování  péče  v  dětské 
skupině  
Jak se přihlásit: 
Prvním krokem k přihlášení dítěte je kontaktování odpovědné osoby uvedené v článku 1 a vyplněním 

přihlášky, kterou najdete na našich webových stránkách. Tu odešle na e‐mail: info@skolkavlese.cz. 

 

Kritéria přijetí dítěte: 
 Nutnou podmínkou přijetí dítěte je, že alespoň jeden z rodičů:  
◦ pracuje  
◦ podniká  
◦ je evidován na úřadu práce 
◦ vzdělává se nebo se rekvalifikuje. 

 Splněné povinné očkování na základě potvrzení od lékaře.  

 Posouzení zralosti dítěte pro docházku pro DS. Posuzuje odpovědná osoba.  

 Docházka do DS Školky v lese v předchozím školním roce.  

 Model docházky (5denní model má přednost před 3 a 2denním).  

 V případě naplněné kapacitě školky může být dítě zařazenou do pořadníku.  

 Děti z pořadníku dle pokynů odpovědné osoby mohou využívat model náhradník.  

 

Přijetí  dítěte  do  DS  se  ohlašuje  telefonátem  a  rodič  vyplní,  dodá  a  podepíše  následující 

dokumenty:  
 Smlouva o poskytování péče v dětské skupině (dále také “smlouva”)  

 Evidenční list docházky, kde součástí je i potvrzení od lékaře 

 Monitorovací list 

 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce 

 

Rodiče tyto dokumenty odevzdají před nástupem dítěte do DS Školky v lese.  

 

4. Orientační režim dne  
Průběh dne: 
07:45 – 08:15 : scházíme se na terase před školkou 

08:15 – 09:00 : ranní kruh, společná aktivita  

09:00 – 09:30 : hygiena, dopolední svačina  

09:30 – 11:30 : pobyt s dětmi v přírodě 

11:30 – 12:15 : hygiena, společný oběd 
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12:15 – 14:00 : odpočinek 

14:00 – 14:30 : hygiena, odpolední svačina 

14:30 – 16:15 : odpolední program v okolí školky 

 

5. Provoz, předávání a omlouvání dítěte  
Provoz Školky v Lese: 
Provoz je celoroční – otevřeno je v pracovní dny (včetně letních prázdnin). Ve státní svátky není péče 

poskytována. 

 

Předávání dítěte: 
Do  dětské  skupiny  děti  přicházejí  včas  (do  08:15  hod.),  aby  se  mohly  zúčastnit  ranních  činností. 

Předávání probíhá v prostorách DS Školky v lese, pokud nejsou rodiče předem informováni jinak. DS 

Školka v lese přebírá odpovědnost za dítě okamžikem podáním ruky průvodce s rodičem a stejně tak 

na  konci  dne  odpovědnost  DS  Školky  v  lese  končí  podáním  ruky  průvodce  a  rodiče.  Docházka  je 

evidována elektronicky.  

 

Při ranním předávání dítěte rodič informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem 

dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se především o okolnosti, které 

by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v dětské skupině. 

Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. 

Nemůže‐li rodič dítě do dětské skupiny přivést nebo odvést, může tak učinit jiná rodiči pověřená osoba, 

která je zapsána v evidenci dítěte.  

 

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu DS Školky v lese. Účast na 

společném zahájení dne (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu. Po obědě je možné děti 

vyzvednout od 12:00 do 12:15 hod., po odpočinku a svačině od 14:30 do 16:15 hod. Případně je možné 

se individuálně dohodnout jinak.  

 

Za  příznivého  počasí  tráví  děti  nejméně  2  hodiny  venku.  Důvodem  vynechání  pobytu  venku  je 

znečištěné ovzduší, teplota pod ‐ 10 °C, případně velmi silný déšť či  jiné výrazné nepřízně počasí. V 

případě dobrého počasí je pravděpodobný delší pobyt venku. 

 

 

 

Omlouvání dítětě: 
Dítě je řádně omluveno, pokud na pracovní telefon (735 050 967) DS Školky v lese je doručena žádost 

o omluvení dítěte nejpozději do 7:45 hod. daného dne. Odhlašování stravy provedou rodiče vždy den 

předem do 16:00 hod. První den nepřítomnosti  je možné vyzvednout neodhlášený oběd osobně do 

vlastního jídlonosiče v 11:30.  

V případě nepřítomnosti dítěte v dětské  skupině  se poplatek  za  školkovné nevrací. Při dlouhodobé 

absenci dítěte lze dle individuální dohody vrátit školkovné.    

U  dvoudenního  a  třídenního  modelu  docházky  je  možné  řádně  omluvené  dny  nahradit  v  rámci 

aktuálního školního roku. Tuto náhradu je nutné domluvit s odpovědnou osobou, je nenároková (závisí 

na volné kapacitě dětské skupiny). Omluvené dny jsou evidovány.  
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6. Péče o zdraví a bezpečnost dětí  
Do DS se přijímají pouze zdravé děti, které nemohou být zdrojem infekce pro ostatní. Pokud pečující 

zjistí v průběhu dne, že je dítě nemocné, informuje o tom ihned rodiče, kteří si dítě co nejdříve z DS 

vyzvednou. V případě nutnosti zajistí poskytnutí zdravotních služeb. Taktéž nemohou být děti předány 

s  léky nebo nedoléčené. Kašel,  rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné potíže  jsou 

příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Alergie se zapisují do evidence dítěte. Vyskytne‐li se v rodině 

nebo v nejbližším okolí  infekční onemocnění  (včetně vší a  jiných parazitů), ohlásí  to  ihned zákonný 

zástupce pečující osobě.  

Dětská skupina může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.  

Děti nenosí do Školky v lese žádné šperky a cenné předměty.  

Učíme je hygienické návyky během dne.  

7. Stravování  a pitný režim 

Oběd zajišťuje provozovatel DS Školky v lese na základě smlouvy se zákonným zástupcem dítěte. Pokud 

provozovatel  není  schopen  zajistit  stravu  dle  dietních  opatření  vyplývajících  ze  zdravotního  stavu 

dítěte, má rodič povinnost zajistit odpovídající stravování sám. Aktuální jídelní lístek bude vždy vyvěšen 

na nástěnce DS. Dopolední a odpolední svačinku nosí dětem rodiče ve vlastních svačinových boxech se 

jmenovkou dítěte.  

Děti nenosí cukrovinky, žvýkačky, bonbony a hračky. Pouze v předem domluvených dnech (narozeniny, 

oslavy...). 

Doporučujeme  ke  svačině  např.  ovoce,  zeleninu,  ořechy,  pečivo  s  pomazánkou  nebo  máslem, 

nedoporučujeme sladkosti a cukrovinky.  

 

Dětem je celý den k dispozici v zázemí DS voda. Děti mají také v batůžku vlastní lahev s pitím, kterou 

jim připraví rodiče a průvodce ji v případě potřeby doplní. V zimních měsících je pak vhodná dětská 

termoska s teplým čajem.  

8. Vybavení dětí  
Pro  bezpečný  a  příjemný  pobyt  dětí  ve  venkovním  prostředí  je  nutné,  aby  měly  dobré  vybavení 

odpovídající  aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí  zajišťuje  rodič. Dítě má  v  zázemí 

dětské skupiny prostor na náhradní oblečení, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič. 

 

 

Součástí vybavení dětí je:  
 plátěná taška, kde má dítě kompletní náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, 
tepláky, triko, mikina/svetr), případně náhradní obuv a holínky 

 malý ručník, který si odnáší rodiče každý týden na vyprání 

 přezůvky (do denní místnosti) 

 pyžamo 

 dětský batůžek – doporučujeme upravitelné popruhy s prsním pásem (dětem batoh nepadá z 
ramen) 

 batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím, kus karimatky či jiného sedáku, pláštěnku, náhradní 
ponožky či punčochy, spodní prádlo a látkový kapesník, v zimě náhradní rukavice, pytlíček na poklady 
z lesa 

 náhradník má též vlastní spacák určený pro odpočinek  (stačí tenčí) 
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Rodiče zajistí, aby bylo vše viditelně podepsané. Ztráty a nálezy na konci pololetí (v lednu a v červnu) 

budou použity pro účely školky. 

UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE:  S  ohledem  na  častý  pohyb  v  lese  se  oblečení  může  často  zašpinit, 

natrhnout apod. Je třeba mít toto na vědomí a oblečení tomuto faktu přizpůsobit.  

9. Evidence dětí  
Provozovatel dětské  skupiny má zákonnou povinnost vést  záznam o docházce dětí prostřednictvím 

elektronického docházkového systému. Evidované údaje jsou předávány MPSV jako příloha o realizaci 

projektu. Podpisem smlouvy rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se Zákonem o 

ochraně osobních údajů. 

Informace, které zákonný zástupce poskytne DS nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a 

všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Plnění vnitřních pravidel je závazné pro rodiče i zaměstnance v plném rozsahu.  

Tato verze vnitřních pravidel nabývá platnost od 1.9.2019. 

 

  


