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Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky poskytování služby péče o dítě v 
Dětské skupině LVÍČATA , (dále jen DS). 

 
 
 

1. Základní údaje 
 
Provozovatel:  
Standard island, z.s., se sídlem Šmídkova 7, Brno, PSČ 616 00,  IČ: 270 24 580 
Email: Kelarova.k@seznam.cz 
Ředitelka DS: MgA.Kateřina Kelarová 
 
Označení a kapacita dětské skupiny:  
Lvíčata, maximální kapacita na den 20 dětí 
 
Předseda spolku Ing. Jan Muric 
 
Adresa místa poskytování služby péče o dítě: 
Brno, Bayerova 25 
 
Provozní doba DS: pondělí až pátek 7:00 – 18:00 
O víkendech a státních svátcích je DS Lvíčata uzavřena. 
 
Den započetí poskytování služby péče o dítě: 

1.5. 2016. 
 
DS Lvíčata je určena pro veřejnost. 
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2. Všeobecná ustanovení 
 
 Provozní řád obsahuje pravidla o zajištění řádného chodu dětské skupiny 

Lvíčata a dále také pravidla a podmínky poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině Lvíčata o hygienických normách a dalších souvisejících 
pravidlech týkajících   se dětské skupiny. Provozní řád společně se smlouvou 
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině patří mezi hlavní 
dokumenty, které jsou rodičům předkládány při zápisu dítěte do dětské 
skupiny.  

 
 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině má přílohu č. 1 

Plán výchovy a péče, přílohu č. 2 Provozní řád a přílohu č. 3 Ceník.  
 

 Dalším důležitým dokumentem je podpis rodičů GDPR. 
 

3. Provozní podmínky 
 
Podmínky poskytování služby péče o dítě: 

 
 DS je provozována jako zařízení pro pravidelnou docházku dětí ve věku od 2 let 

do začátku školní docházky. Po individuální domluvě s rodiči je možné přijmout i 
dítě mladší dvou let. Služba v DS Je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na rozvoj 
schopností, dovedností a kompetencí přiměřeně věku dětí. Péče je zaměřena 
primárně na výchovu a předávání kulturních, etických zvyklostí, pravidel a 
norem  a hygienických návyků dítěte.  

 
 Provoz je zajištěn v prostorách skládajících se ze vstupní chodby, šatny, oddělené 

od průchozí chodby, ze které je vstup na WC a umývárny pro děti se sprchou. 
Dále z WC pro personál, přípravny  jídla, kuchyňky a prádelny se skladem a z 
šatny pro personál. Pro běžný pohyb, spaní a stravování dětí máme jednu třídu 
s kapacitou pro 20 dětí. Třída je rozdělena na hrací prostor, stravovací prostor a 
prostor pro odpočinek. Čas venku tráví děti denně pokud to dovolí povětrnostní 
podmínky a počasí na pronajaté zahradě a v parku a na veřejném hřišti za 
školkou ve vnitrobloku ulic Botanická, Dřevařská, Bayerova, Kotlářská. Venkovní 
prostory využíváme jak v dopoledních tak v odpoledních hodinách minimálně 
však 2 hodiny denně pokud to počasí dovolí. K pobytu venku využíváme hlavně 
v dopoledních hodinách také okolní hřiště a parky.  

 
 Služba  je poskytována na základě Smlouvy o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině, uzavřené s mezi DS Lvíčata a rodiči, výše úhrady nákladů za 
poskytování služby se řídí ceníkem, který přílohou smlouvy dle kritérií 
nastavených v tomto provozním řádu. Služba péče o dítě je poskytována 
s částečnou úhradou nákladů rodičů za finanční podpory z prostředků 
Evropského sociálního fondu a MPSV. Kritériem pro stanovení výše úhrady 
nákladů za služby péče o dítě je časový rozsah docházky dítěte do dětské skupiny. 



 
 

V mimořádných případech může být ze strany poskytovatele služby péče o dítě 
v dětské skupině poskytnuta sleva, a to na základě rozhodnutí poskytovatele 
(např. sleva na sourozence). 

 
 DS Lvíčata nabízí týdenní nebo denní docházku. Docházku si zvolí rodiče dítěte 

před nástupem do DS podle svých potřeb. Pokud rodiče během smluvního období 
zažádají o změnu v docházce, a pokud to kapacita DS umožní, mohou tarif 
docházky změnit. Před přijetím dítěte do DS je rodič, resp. zákonný zástupce 
dítěte starší 18 let (dále jen rodič), povinen vyplnit Evidenční kartu dítěte a 
předat ji společně s požadovanými přílohami DS. Rodič je povinen v  Evidenčním 
listu 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. Každou  
návštěvu (při příchodu i odchodu) zaeviduje rodič dítě v elektronickém 
docházkovém systému a tím potvrdí předání a převzetí dítěte. Rodič je povinen 
doplnit při nejbližší návštěvě Evidenční list dítěte o nové informace, které by 
mohly mít jakýkoli vliv na pobyt dítěte v DS. Dále je rodič povinen uzavřít  
Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a seznámit se s 
Provozním řádem DS. Podmínkou přijetí dítěte do DS je třeba doručit potvrzení 
alespoň jednoho rodiče od jeho zaměstnavatele, nebo z ÚP pro rodiče, jež jsou 
zaregistrovaní na ÚP jako žadatel o zaměstnání nebo potvrzení o studiu nebo 
potvrzení o postavení na trhu práce. 

 

 Péči o děti vykonávají kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou odborně způsobilí podle 
zákona č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Další 
způsobilost se řídí novelou zákona č.247 k 1.10,2021. 

 

 Pokud by došlo k poranění dítěte v době pobytu v DS Lvíčata, odpovědnost za 
vzniklé škody je hrazena z pojištění poskytovatele zařízení: pojištění za 
odpovědnost  za újmu. 

 

4. Zápis a podmínky přijetí dětí a ukončení v DS Lvíčata 
 

 Děti jsou do DS přijímány průběžně do naplnění kapacity. Přijímány jsou děti na 
základě uzavřené smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 
247/2014 Sb. Do DS mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily 
stanoveným pravidelným očkováním a mají potvrzení dětského lékaře, které 
přikládají ke smlouvěa evidenčnímu listu. Pokud dítě nemá všechna pravidelná a 
povinná očkování musí předložit potvrzení, že je proti nákaze imunní anebo, že 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

 Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni sdělit poskytovateli všechny skutečnosti, 
které by mohly ovlivnit péči o dítě a jeho prospívání, tyto skutečnosti jsou 
povinni uvést do Evidenčního listu dítěte, který bude vyplněn zákonným 



 
 

zástupcem po přijetí dítěte do dětské skupiny (např. osoby, které mohou dítě 
vyzvedávat, alergie dětí a nesnášenlivost potravin atp.)  

 Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zákonný zástupce 
opakovaně porušuje základní povinnosti rodičů/zákonných zástupců nebo 
v případě nestandardních a specifických potřeb dětí, které přesahují možnosti 
zařízení (např. chronické onemocnění ohrožující bezpečný chod zařízení). 

 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. Provozovatel si v případě 
pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do DS nepřijmout.   

 

5. Docházka dětí do DS Lvíčata 
 

 Rodič je při předání dítěte do DS povinen předat pečující osobě věci osobní 
potřeby dítěte, zvláště náhradní oblečení a přezůvky, u menších dětí pleny, krémy 
a hygienické ubrousky; to vše označené jménem. Dále je rodič povinen sdělit  

případné zvláštní požadavky ohledně péče o dítě. Zaměstnanci DS mohou dítě od 
rodičů převzít při příchodu v čase od 7:00 – 10:00 a  odevzdat dítě zpět rodičům 
při odchodu mezi 15:00 – 18:00. V případě dopolední docházky je nutné děti 
vyzvedávat nejpozději mezi 12:30 – 13:00. Pokud rodič  potřebuje vyzvednout 
dítě v jiný čas, oznámí tak předem pečujícím osobám a odchod i příchod dítěte 
bude řešen individuálně.  

 Děti jsou na základě uzavřené smlouvy o  poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině předány osobně rodičem či jinou pověřenou osobou
 pečující osobě. Dítě lze předat při odchodu pouze rodičům nebo  uvedené 
osobě v Evidenčním listu dítěte. Dítě je nutné předávat zdravé a bez známek 
nemoci. Pečující osoba má právo dítě odmítnout, pokud tomu tak  není.  
Pokud se onemocnění u dítěte projeví  v průběhu docházky, je povinností rodiče 
si dítě po telefonické domluvě bez zbytečného odkladu vyzvednout.  

 Pečující osoby jsou školené o pravidlech první pomoci při úrazech a život 
ohrožujících stavech. V případě úrazu zajistí pečující osoba první pomoc a 
ošetření dítěte, o čemž neprodleně informuje rodiče, a učiní záznam do knihy 
úrazů.  V závažnějších případech je povolána rychlá záchranná pomoc. V případě, 
že je v provozovně  v danou situaci přítomno více pečujících osob než 
jedna, druhá pečující osoba doprovodí dítě společně se záchrannou službou do 
zařízení a bude v přítomnosti dítěte až do jeho předání rodičům. Pečující osoby 
vždy dbají na to, aby na každých 6 dětí v dětské skupině byla jedna pečující 
osoba. 

 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. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, 
žvýkačky, případně jiné laskominy a cenné předměty. 



 
 

 Ve všech prostorách platí přísný zákaz kouření a požívání návykových látek.         

 Rodič omlouvá nepřítomnost dítěte v DS nejpozději do 10:00 hodin předchozího 
dne, nebo v odůvodněných případech do 8:00 hodin ráno daného dne, a to 
telefonicky paní hospodářce tel:776894089 nebo e-mailem na email:dracek-
skolka@email.cz a předběžně stanoví dobu, po kterou bude dítě nepřítomno. 
S tím souvisí i objednávání obědů na následující dny. 

 Při vyzvedávání dítěte z DS jsou rodiče povinni prokázat se platným průkazem 
totožnosti a předání dítěte potvrdit v elektronickém docházkovém systému. Dítě 
bude předáno pouze rodiči nebo osobě rodiči pověřené. Tato skutečnost musí být 
předem uvedena v  Evidenčním listu dítěte.  

 Rodič musí vyzvednout své dítě vždy nejpozději před koncem provozní doby. Za 
každou byť i započatou hodinu přesahující provozní dobu DS bude účtováno 
500,- Kč.  

DS zajišťuje dítěti stravování a pitný režim po dobu pobytu.  

 

6. Režim dne 
 
Provozní doba zařízení: 
Každý pracovní den od 7,00 do 18,00hod. 
07.00 – 8.30 – příchod dětí + volná hra+ individuální práce   
08.30 – 09.00 – hygiena + svačinka  
09.00 – 10.15 – řízené činnosti, práce v centrech aktivit  
10.15 – 12.15 – pobyt venku  
12.15 – 12.45 – hygiena +příprava na oběd+oběd  
12.45 – 13.00 – odchod dětí s půldenním tarifem, odpočinek + čtení pohádky  
13.00 – 14.30 - polední klid + spánek, klidové aktivity pro děti  
14.30 – 14.45 - buzení dětí, hygiena  
14.45 – 15.00 – svačina  
15.00 – 18.00 – odpolední aktivity/pobyt venku dle počasí a ročního období 
15:00  – 18.00 – průběžný odchod dětí domů  
 

7. Stravování 
 

 Dopolední přesnídávka a odpolední svačina je připravována v prostorách 
výdejny. Děti mají svačinky připravované tak, aby si mohly vybrat, co jim chutná. 
Podílí se na servírování a přípravě. 
 

 Obědy jsou zajištěny externí dodávkou a jsou do provozovny přiváženy 
v nerezových várnicích a vydávány ve výdejně, která je součástí provozovny.  K 
obědu náleží polévka a hlavní jídlo. Celodenní pitný režim je zabezpečen vodou z 
vodovodního řádu. Dětem je připravován ovocný čaj, mléko, voda a ovocné šťávy. 
Pečující osoba dohlíží na příjem stravy a dbá na dodržování pitného režimu. 

 
 Jak u svačin, tak u hlavního jídla je možné objednat nejrůznější formy diet. 

Můžeme zajistit vegetariánskou stravu, bez lepkovou i bez mléčnou variantu. 
 

tel:776894089


 
 

 Rozsah a druh poskytovaných stravovacích služeb je stanoven podle délky 
pobytu dítěte v dětské skupině. 

 Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí +/-25 % 
s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru uvedené v 
tabulce představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a 
živočišných tuků činí přibližně 1:1 s důrazem na zvyšování podílu tuků 
rostlinného původu. 

 Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny 
násobí koeficientem 1,42 a hmotnost sušené zeleniny se násobí koeficientem 10. 

  Formule s upraveným kravským mlékem jsou podávány jen se souhlasem rodiče 
dítěte podle tolerance dítětem laktózu. 

 Součástí každého podávaného denního jídla je vždy nápoj, v nabídce je také pitná 
voda a neslazené nápoje. Dětem nepodáváme nápoje sycené oxidem uhličitým, 
nápoje kolové a silně slazené. 

 K dosažení žádoucích hodnot vitamínu C jsou do jídelníčku zařazeny nápoje, 
kompoty a zeleninové saláty s přídavkem vitamínu C. Denně se podává čerstvé 
ovoce. 

 Strava je mechanicky upravena s ohledem na individuální možnosti a potřeby 
dítěte. 

 Do svačinek a obědů nejsou zařazovány uzeniny, ořechy a smažené bramborové 
výrobky, semena, houby, zrající sýry, instantní pokrmy s glutamátem sodným, 
silně kořeněné potraviny, konzervované pokrmy určené pro dospělé a pokrmy ze 
syrových vajec a syrového masa. 

 Ryby podáváme převážně ve formě pomazánek, ale i ve formě plnohodnotného 
oběda. 

 Luštěniny podáváme pouze tepelně upravené a převážně jako součást polévek a 
pomazánek. 

 Sůl a koření se používá velmi omezeně. Vyloučeno je dráždivé, pálivé, zrnité, 
tekuté nebo sypké koření a kořenící směsi. 

 Laktoovovegetariánská výživa může pokud je poskytována dítěti do 3 let věku jen 
se souhlasem poskytovatele a rodiče dítěte za podmínky, že doporučený příjem 
surovin na přesnídávku, oběd a svačinu je následující: mléko 350 g, mléčné 
výrobky 50 g, zelenina 110 g, ovoce 110 g, brambory 100 g, luštěniny 10 g, tuky 
volné 15 g, cukr volný 10 g, vejce 30 g. 
 

 Nádobí se umývá ihned v myčce v  prostorách přípravy jídla. V provozovně se 
stravují pouze děti a pečující osoby. 
 

 Zbytky z obědů a svačin se likvidují do sběrné přepravky a jsou odváženy jako 
biologicky rozložitelný odpad dle smlouvy o zpracování odpadu s dodejcem 
stravy restaurant Vitalite.  
 

 Výdej obědů a svačinek pro děti, které měly objednanou stravu a nemohly se do 
DS dostavit, probíhá v době od 11:00 – 11:30 u paní hospodářky. 

 



 
 

8. Hygienické zařízení 
 
 Zařízení  je vybaveno umývárnou pro děti s 6 toaletami,  2 pisoáry a 8 malými 

umyvadly. Dále je vybavena pro nejmenší děti  nočníky a přebalovacím pultem, 
odpadkovým košem a sprchovým koutem.  Umývárna a WC pro děti je vybavena 
zásobníkem na toaletní papír a zásobníkem na papírové ručníky na jedno použití.  
 

 Pro pečující osoby je odděleně umístěna toaleta s umyvadlem na fotobuňku, 
nášlapným odpadkovým košem a odvětráním prostoru. Dále je v suterénu 
zařízení umístěna další toaleta se sprchovým koutem a s výlevkou a baterií. 
Úklidové prostředky jsou uloženy ve speciální skřínce v prostorách toalet pro 
personál a v suterénu v prostorách prádelny, kam děti nemají přístup. 
 

 Úklid všech vnitřních prostor je prováděn 2xdenně.  Omývání hraček a nábytku 
ve třídách probíhá průběžně v dopoledních hodinách v době pobytu dětí venku 
nejméně jednou týdně. Minimálně 1x týdně se myjí všechny omyvatelné zdi.  
 

 Po obědě se pravidelně zametají a umývají všechny podlahy ve třídách a 
společných prostorách,  chodby, umývárna a toalety.  Po obědě se dále omývají 
všechny stolky a židličky a na toaletách a v umývárně mísy, umyvadla, zrcadla a 
sprcha. Stejně tak jsou každý den umývány toalety pro personál. Pravidelně se 
každý den vysávají prostory ve třídě a v šatně, kde jsou nataženy koberce.   
 

 Po odpoledním provozu je smluvně zajištěna úklidová služba, která každý den  
provádí úklid třídy, umývárny, toalet a šatny. Setře podlahy a vysaje koberce. 
Úklid probíhá od 17:30 – 19:00. 
 

 Ložní prádlo je odnášeno do suterénu do prádelny. Ložní prádlo se pravidelně 
vyměňuje, minimálně 1x za 14 dní nebo okamžitě dle potřeby. 
 

Úklid v DS : 
 

 Úklid je zajištěn v následujícím režimu: 
 vytření podlah, vysání koberců, utření prachu, umytí hygienických zařízení, 

vynešení odpadkových košů – denně 
 umytí dveří, umytí omyvatelných stěn – jednou za měsíc 
 mytí oken – dvakrát ročně  

 zametání okolo budovy 1x týdně, dle potřeby častěji 

 
Manipulace s prádlem 

 výměna ložního prádla – jednou za 14dní nebo dle potřeby 
 čisté a použité lůžkoviny se skladují odděleně; použité ručníky a lůžkoviny se 

skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí 



 
 

9. Základní povinnosti rodičů –vnitřní řád 
 

 Rodiče  dodržují provozní dobu DS Lvíčata. 
 Rodiče  děti přivádí pouze naprosto zdravé, bez známek infekce a nemoci. 
 Rodiče nahlásí změnu údajů uvedených ve smlouvě bezodkladně (změna 

zaměstnavatele, změna trvalého bydliště, změna telefonního kontaktu atp. 
 Rodiče jsou povinni oznámit změny v péči o dítě (změna stravy, případné alergie, 

atp.).  
 Rodiče jsou povinni uhradit školné ve stanoveném termínu dle smlouvy.  

 
 

10.   Základní povinnosti poskytovatele  
 

 Poskytovatel je povinen uzavřít smlouvu s rodiči o poskytnutí služby péče o děti 
v dětské skupině  Lvíčata. 

 Poskytovatel je povinen zajistit kvalifikovaný personál.  

 Poskytovatel povinen dodržovat a dbát na bezpečnost a denní režim dětí.  

 Poskytovatel se zavazuje poskytnout kvalitní výchovu a péči o děti v DS.  

 Poskytovatel zajišťuje evidenci docházky dětí. 

 Poskytovatel je povinen sdělit rodičům základní potřebné informace o provozu, 
organizaci a o péči jejich děti v zařízení DS Lvíčata. 

 

11.  Závěrečná ustanovení  

Seznámení se s tímto provozním řádem a jeho dodržování  je závazné pro všechny 
pečující osoby v DS Lvíčata a rodiče - zákonné zástupce dětí. Změna provozního 
řádu je možná po dohodě a po  projednání se členy Standard Island z.s. Změna bude 
sdělena rodičům včas. Všechny  pečující osoby a klienti zařízení DS Lvíčata 
budou s tímto provozním řádem seznámeny před podpisem smlouvy.  

Aktuální znění tohoto Provozního řádu je zveřejněno v prostorách DS. 

Tento Provozní řád je platný a účinný od 1.12. 2019 
V Brně dne 1.12.2019, doplněno 1.10.2021 dle novely zákona 247/2021 a dle vyhlášky 
350/2021. 
Standard island, z.s. 
 
………………………….. 


