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Provozní řád Dětské skupiny Permoníčci
Dětská skupina Permoníčci je od 9. 9. 2016 registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu
se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

1. Identifikační údaje
Název:

Dětská skupina Permoníčci

Místo poskytování:

Jungmannovo náměstí 489, 284 01 Kutná Hora

Kapacita:

12 míst

Odpovědná osoba:

Hana Šlesingrová, ředitelka dětské skupiny

Telefon:

604 104 165 (ředitelka), 735 548 489 (tety)

Provozovatel:

Prožitek z.s., Tyršova 1005, 284 01 Kutná Hora (IČ: 22854614)

Zahájení provozu:

10. 9. 2016

Provozní doba:

pondělí až pátek 7:00 – 16:30

2. Podmínky a kritéria pro přijetí dítěte do dětské skupiny
Dítě může být do dětské skupiny přijato, pokud splňuje podmínky uvedené v tomto řádu a pokud kapacita
zařízení dovoluje přijetí.
Podmínky pro přijetí:
-

dětská skupina Permoníčci je určena pouze dětem ve věku od 16 měsíců (počítá se celý měsíc, ve
kterém dítě dosáhne věku 16 měsíců) do 31. 8. po dovršení 3 let dítěte
zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním
studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů)

Děti se speciálními potřebami mohou být k docházce do dětské skupiny přijaty po předchozí konzultaci rodičů
s ředitelkou dětské skupiny. V rámci konzultace je vyjasněno, jaké speciální potřeby dítě má a zda je poskytovatel schopen zabezpečit adekvátně všechny potřeby přijímaného dítěte.
Písemnou přihlášku podává rodič na adresu Dětská skupina Permoníčci, Jungmannovo náměstí 489, 284 01
Kutná Hora nebo elektronicky na e-mail info@permonicci.cz (v případě podání elektronické přihlášky je nutné
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před nástupem dodat také originál přihlášky s originálními podpisy rodičů). Přihlášky jsou přijímány průběžně
v průběhu celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka dětské skupiny.
V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí.
V pořadníku jsou přihlášené děti řazeny dle data doručení přihlášky.
Písemné přihlášky je možné podat poštou nebo osobně, vždy k rukám ředitelky dětské skupiny. Přihlášku je
možné podat také elektronicky, viz. výše. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí dítěte je rodičům sděleno do 14
dnů od přijetí přihlášky.

3. Docházka dětí a denní režim
Příchod dětí do zařízení je mezi 7:00 a 8:30. Po předchozí domluvě je možné přijmout dítě kdykoliv během
dne.
V případě, že dítě nepřijde, je nutné, aby ho rodiče omluvili nejpozději do 14:00 předešlého dne u personálu
dětské skupiny nebo přes aplikaci Twigsee, jinak musí zaplatit stravné v plné výši. Stravu je možné si
vyzvednout v zařízení od 11:15 do 11:30 do vlastních čistých přepravních nádob. O zájmu vyzvednout si stravu
je rodič povinen informovat v době provedení odhlášky dítěte.
Děti do dětské skupiny přivádějí a odvádějí rodiče nebo jiná jimi pověřená osoba, která je k tomu předem a
písemně rodiči pověřena. Děti jsou předávány pouze zletilým osobám.
Děti je možno vyzvedávat po obědě mezi 11:30 a 11:45, po odpoledním spánku je možné děti vyzvedávat
kdykoli po 14:00 do konce provozní doby. V případě vyzvednutí dítěte po ukončení provozní doby dětské
skupiny, tj. po 16:30, je rodiči účtován poplatek spojený s péčí o dítě po provozní době ve výši 500,- za každou
započatou hodinu.
V případě, že nebude dítě z dětské skupiny vyzvednuto do jedné hodiny od ukončení provozu bez zprávy od
rodičů nebo v případě, že se personálu nepodaří kontaktovat rodiče, je provozovatel oprávněn kontaktovat
místní oddělení policie, která ve spojení s orgánem sociálně-právní ochrany dětí bude situaci adekvátně řešit.
V době letních prázdnin, tj. od 1. 7. do 31. 8., a v době vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. do 31. 12., je dětská
skupina v prázdninovém provozu, tzn. že služby jsou poskytovány v omezeném rozsahu nebo nejsou
poskytovány vůbec. O tomto omezení a jeho rozsahu jsou rodiče informováni vždy alespoň 14 dní předem
vyvěšením informace na nástěnce ve vstupních prostorách dětské skupiny. Provozní doba může být omezena
nebo může být provoz zcela uzavřen na dobu nezbytně nutnou v případě havarijní situace nebo výjimečné
situace, o této situaci jsou rodiče informováni bezodkladně.
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Denní režim:
7:00 – 8:30

volná hra

8:30 – 9:00

hygiena, dopolední svačinka

9:00 – 11:00

řízená činnost (výtvarná, hudební, tělesná) a venkovní aktivity

11:00 – 11:45 hygiena, oběd
11:45 – 12:15 příprava na spánek
12:15 – 14:00 odpočinek
14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačinka
14:30 – 16:30 tvoření, pohybové aktivity, spontánní hry
Uvedený denní režim je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Dle potřeby dětí se mohou
stanovená časová pásma upravovat.
Dětská skupina Permoníčci pracuje na základě vypracovaného Plánu výchovy a péče. Plán výchovy a péče není
striktní neměnný program, může se pružně přizpůsobit aktuálním potřebám dětí.
Do dětské skupiny může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do dětské skupiny umisťovat děti, které
byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Personál
dětské skupiny má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas
lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte
vyhrazuje právo dítě do dětské skupiny nepřijmout.
Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc
personálem dětské skupiny, v případě nutnosti bude kontaktována Zdravotnická záchranná služba. Personál
dětské skupiny bude ihned kontaktovat rodiče dítěte, který je povinen se dle instrukcí personálu do dětské
skupiny dostavit v co nejkratší možné době popřípadě vyřešit nutná opatření.

4. Stravování v dětské skupině
Stravování je zajišťováno v rozsahu dopolední svačina, oběd (polévka a hlavní jídlo) a odpolední svačina.
Stravování zajišťuje provozovatel prostřednictvím dodavatele. Dodavatelem jídla je Alternativní jídelna U
Slunce (http://www.ajuslunce.cz/). Týdenní jídelníček upravuje a vybírá na základě nabídky dodavatele
ředitelka dětské skupiny.
Pitný režim zajišťují pečující osoby v rámci provozu celodenně.

5. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců)
Pravidlo „dodržování provozní doby“
-

rodiče dodržují provozní dobu dětské skupiny
službu dětské skupiny může rodič využívat pouze ve dnech a hodinách, které má upravené ve
smlouvě, či na základě osobní domluvy
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-

rodič dítěte má povinnost vodit své dítě do zařízení ve stanoveném čase a v dohodnutém čase je
vyzvedávat buď sám, nebo jiná jím pověřená osoba; mimořádné změny rodič předem nahlásí

Pravidlo „dodržování termínu plateb“
-

rodič má povinnost hradit stanovené úhrady za poskytnuté služby a stravu v daném termínu; pokud
rodič nezaplatí úhradu za poskytované služby v termínu i přes písemné upozornění, poskytovatel mu
může ukončit smlouvu

Pravidlo pro odhlašování a přihlašování služby
-

rodič je povinen řádně omluvit nepřítomnost dítěte v dětské skupině v souladu s provozním řádem
pokud dítě náhle onemocní, je rodič povinen omluvit nepřítomnost dítěte co nejdříve,
stravu je nutno odhlásit do 14:00 předcházejícího den
při přihlášení dítěte opět po nemoci nebo jiném přerušení docházky platí ta stejná pravidla
absence dítěte v dětské skupině po dobu delší než 2 týdny bez jeho omluvy rodičem je považována
za porušení pravidel provozu

Povinností rodiče je přivést dítě do dětské skupiny pouze v takovém zdravotním stavu, který není zdrojem
nakažení ostatních dětí ve skupině (např. infekční, respirační nebo střevní onemocnění).
Rodiče jsou povinni bezodkladně písemně informovat ředitelku dětské skupiny o změně jakýchkoli údajů
uvedených v přihlášce dítěte do dětské skupiny Permoníčci a Smlouvě o poskytování péče o dítě v dětské
skupině Permoníčci. Při porušení této povinnosti jsou povinni zaplatit dětské skupině smluvní pokutu ve výši
5 000,- Kč za každý měsíc porušení této povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje případnou
odpovědnost za škodu.
Rodiče jsou povinni neprodleně informovat poskytovatele 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. Rodič se zavazuje, že neprodleně oznámí pečující osobě výskyt přenosné choroby v rodině
nebo nejbližší okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo
do styku.

6. Práva dětí v dětské skupině
Právo na důstojné chování a jednání
-

dítě má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno
jeho jméno, nepoužíváme proto žádné neuctivé ani degradující projevy v přístupu k dítěti
při provozu v dětské skupině jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte,
je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj
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Právo na ochranu před diskriminací
-

dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání; všechny děti mají stejná práva; každé
dítě je respektováno jako jedinečná osobnost; neděláme rozdíly mezi dětmi v rase, barvě pleti, přesvědčení, víře

Právo na individuální přístup
-

dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami; zajišťujeme poskytování péče o dítě v dětské skupině v souladu s předem sjednanými individuálními požadavky, pokud
jsou v souladu s pravidly služby

Právo na ochranu osobních údajů a dat
-

-

pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se dětí a jejich
rodičů; veškerá dokumentace vedena pracovníky je zabezpečená proti neoprávněnému nahlížení a
zneužití třetí osoby
veškeré poskytnuté 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 dětské skupiny. Ochrana osobních údajů je podrobně rozpracována v dokumentu Zásady
ochrany osobních údajů, který je rodičům volně k dispozici na webových stránkách provozovatele
(www.prozitek.net) a dále přímo v provozovně dětské skupiny

Právo si stěžovat
-

rodič má právo si stěžovati na kvalitu poskytované služby v dětské skupině. Veškeré podněty, připomínky a stížnosti jsou v rámci poskytované služby ve skupině vnímány jako zdroj informací k dalšímu
rozvoji a zkvalitňování služby. Obrátit se může na ředitelku dětské skupiny nebo vhodit anonymní
podnět do dopisní schránky dětské skupiny.

7. Povinnosti a práva provozovatele dětské skupiny
Provozovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů dětí i jejich
rodičů využívající službu v dětské skupině.
Před zahájením poskytování služby uzavírá provozovatel s rodičem písemnou „Smlouvu o poskytování péče o
dítě v dětské skupině Permoníčci“.
Provozovatel vede předepsanou evidenci dětí v elektronickém docházkovém systému.
Provozovatel zpracovává a zajišťuje dodržování Plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a
hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte a
zpřístupňuje jej v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována.
Provozovatel se zavazuje zabývat se všemi stížnostmi, které se týkají poskytované služby v dětské skupině.
Pracovníci dětské skupiny nepoužívají vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, anebo
takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví,
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tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř dětské skupiny i mimo prostory dětské skupiny je personál dětské
skupiny proškolen v oblasti BOZP a PO.
Provozovatel požaduje po rodičích za poskytnuté služby sjednanou úhradu a dodržování pravidel stanovených
tímto provozním řádem.

8. Poplatky za pobyt a stravu
Služby dětské skupiny jsou poskytovány za úplatu s částečnou náhradou vzniklých nákladů. Ceny se řídí
platným ceníkem, který je rodičům předán při podpisu Smlouvy a dále pak při každé jeho změně. Ceník je
zároveň vyvěšen na webových stránkách www.permonicci.cz a ve vstupních prostorech dětské skupiny. Cena
za služby dětské skupiny je stanovena paušálním měsíčním poplatkem, který se při absenci dítěte nebo při
dočasném uzavření celého provozu nevrací ani poměrně. Rozhodnutí o poskytnutí slevy je zcela v kompetenci
ředitelky dětské skupiny.
Úhrada nákladů za péči o dítě je splatná vždy k 5. dni měsíce, za který tato úhrada náleží, a to bankovním
převodem na účet: 2500872808/2010. Platbu je rodič povinen identifikovat tak, že jako zprávu pro příjemce
uvede příjmení a jméno dítěte. Výše úhrady je stanovena jako paušální měsíční platba bez ohledu na počet
dní skutečné docházky dítěte do dětské skupiny.
Stravné je poskytováno za úplatu s částečnou náhradou vzniklých nákladů dle platného ceníku.
Stravné se hradí zpětně za kalendářní měsíc, dle skutečného rozsahu docházky dítěte do dětské skupiny.
Platbu je třeba provést vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
Z důvodu nemoci či jiných rodinných důvodů (dovolená rodičů, aj.) se úhrada za péči o dítě nevrací. Úhrada
za péči o dítě se nevztahuje na nadstavbové akce – výlety, kurz plavání, solná jeskyně, kroužky, divadla atd.
V případě prodlení rodičů s placením jsou rodiče povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky
za každý započatý den prodlení.

9. Hygienicko-protiepidemický režim a nakládání s prádlem
Denní úklid
-

setření všech podlah namokro, vynášení odpadků, vyčištění koberce vysavačem
za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na
záchodech (včetně nočníků), klik u dveří
otření stolečků dětí a židlí dětí

Týdenní úklid
-

omytí polic s pomůckami, vytření poliček na hračky, vytření bedýnek, do kterých se ukládají stavebnice
vytření botníčků v šatně, otření šatních skříněk
dezinfekce klik, vypínačů
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Měsíční úklid
-

výměna lůžkovin 1x 3 týdny
omytí všech hraček

Generální úklid
-

minimálně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel
dvakrát ročně celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti
jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

Nakládání s prádlem
-

lůžkoviny se mění 1x za 3 týdny, v případě potřeby ihned – praní lůžkovin zajišťují rodiče dětí
každé dítě má svou matraci označenou značkou
lůžkoviny jsou společně s pyžamkem po vyvětrání ukládány do poliček k tomu určených
ručníky se mění 1x týdně, v případě potřeby ihned – praní ručníků a dalšího provozního textilu zajišťuje ředitelka dětské skupiny
v dětské skupině jsou používány jednorázové pleny, které jsou použité skladované v odpadkovém
koši na pleny a každý den jsou vyhazovány do směsného odpadu

10. Ukončení docházky dítěte
Docházka dítěte je ukončena:
-

-

-

dnem uvedeným v rozhodnutí ředitelky dětské skupiny o ukončení poskytování péče v dětské skupině
o jestliže dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nedochází do dětské skupiny po
dobu delší než dva týdny,
o jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz dětské skupiny a
neřídí se provozním řádem dětské skupiny,
o jestliže ukončení doporučí v průběhu poskytování péče o dítě lékař, nebo
o jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí částku úhrady nákladů za péči o dítě nebo
stravné ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady;
posledním dnem měsíce, ve kterém byla rodičům doručena výpověď ze smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu, že je dítě nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim, dopouští se fyzických
útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje pravidla dětské skupiny, případně nezvládá dobře
adaptaci do dětského kolektivu a odloučení od rodičů,
uplynutím 2 měsíční výpovědní doby po podání výpovědi ze smlouvy kteroukoliv smluvní stranou z
jiného důvodu,
uplynutím doby sjednané ve Smlouvě o poskytování péče o dítě v dětské skupině Permoníčci.
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11. Závěrečná ustanovení
Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Provozovatel je oprávněn tato pravidla provozu jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen
každou změnu oznámit neprodleně rodičům.
Aktuální znění je zveřejněno v prostorách dětské skupiny.
Tento provozní řád je platný a účinný od 1. 9. 2022.
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