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Provozní řád a vnitřní pravidla dětské skupiny
Duhový ráj

Službou péče o děti v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem
služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „DS“) zapsaným do evidence poskytovatelů
ve smyslu ustanovení § 4 zákona 247/2014 Sb., spočívající v pravidelné péči o dítě od
jednoho a půl roku věku do 5 let a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin
denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena
na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků
dítěte.

Provozní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
v dětské skupině.

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název: Dětská skupina DUHOVÝ RÁJ
ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) je
registrována jako „Dětská skupina“

Adresa: Součkova 254, 685 01 Bučovice

Provozovatel: Centrum Duháček, z. s.
IČ: 22865021
Okružní 433/1
638 00 Brno
jednající Zdeňkou Pospíšilovou Zbořilovou

Odpovědná osoba: Zdeňka Pospíšilová Zbořilová
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Kontakt: +420 774 132 588, zdenka@duhovyraj.cz

Datum zahájení provozu: 12. října 2022

Pro koho je DS určena:
Dětská skupina Duhový ráj je určena pro děti ve věku od 1,5 roku do 5 let.

Kapacita DS:
Kapacita dětské skupiny Duhový ráj je 24 dětí, tzn. že v jeden čas může být v DS
maximálně 24 dětí.

Provozní doba DS:
pondělí–pátek → 7:00–17:00 hodin
sobota → zavřeno
neděle → zavřeno

V době státních a jiných svátků (např. Velikonoce, Vánoce) je DS uzavřená. Provozovatel
si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných či havarijních situací, jež by omezily kvalitu
a péči o dítě, omezit provoz dětské skupiny.

V DS Duhový ráj poskytujeme:
● celodenní péči → 7:00–16:45
● zkrácenou (půldenní) péči → minimálně 3 hodiny

Po přijetí dítěte jsou stanoveny dny v týdnu a časy, ve kterých bude dítě navštěvovat
dětskou skupinu Duhový ráj.

V průběhu pobytu mohou děti využívat veškeré vybavení DS.
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Denní režim:

Čas Činnost

6:45 Otevření školičky

7:00–8:00
Příchod dětí
Volné hry dětí, zájmové činnosti, hry s kamarády, komunikace s pečující
osobou – chůvičkou – tetou…

8:00–8:15 Komunitní kruh, přivítání s dětmi, pohybové aktivity

8:15–8:45

Výchovně vzdělávací a kreativní blok

Děti se ve skupinách podle věku věnují činnostem, které podporují jejich
duševní rozvoj a rozvíjení jemné i hrubé motoriky, senzoriky,
senzomotoriky,  grafomotoriky, socializaci či upevňování hygienických
návyků a další.

(malování, modelování, práce s výtvarnými potřebami, hra na hudební
nástroje, zpěv, logopedická cvičení, práce s pojmy běžného
každodenního života, environmentální výchova, angličtina apod.)

8:45–9:15 Hygiena
Dopolední svačinka (samostatnost)

9:15–11:15 Tématické vycházky nebo pohybové aktivity venku

11:15–12:00 Hygiena
Oběd – (etika stolování, soběstačnost, děti po sobě uklízí nádobí)

11:45–12:00 Vyzvedávání dětí po obědě

12:00–14:30

Dentální hygiena
Odpočinek

Četba knih, poslech nahrávek, spánek, klidové činnosti
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14:30–15:15 Hygiena
Odpolední svačina (samostatnost)

15:15–17:00 Odpolední zájmové činnosti (v herně, nebo na zahrádce)
Vyzvedávání a odchod dětí domů

Dopolední aktivity dětí podle jednotlivých dnů v týdnu:

Den Aktivity Poznámka

Pondělí ► Sporťáček se Zdenčou

podpora jemné i hrubé motoriky,
rovnováhy, rehabilitační a uvolňující
cvičení, kolektivní hry, říkadla, lidové
písničky

Úterý
► Hravá angličtina

► Environmentální výchova

každých 14 dní se bude střídat
hravá angličtina s environmentální
výchovou

Středa ► Kulturní dopoledne
četba, divadelní představení,
tanec, mezigenerační souznění,
Babičko, dědečku, čti prosím…

Čtvrtek ► Tvořiví šikulové
výtvarná, kreativní, rozumová,
senzorická, senzomotorická
i grafomotorická činnost atd.

Pátek
► Montessori aktivity

► Logopedické hrátky

každých 14 dní se budou střídat
Montessori aktivity s logopedickými
hrátkami s klinickou logopedkou
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Základní principy charakterizující dětskou skupinu Duhový ráj
v rámci výchovně vzdělávacího programu:

✔ Individuální přístup

Veškeré denní aktivity, do nichž jsou zakomponovány prvky Montessori pedagogiky,
vychází z individuálních potřeb, tempa a věku dětí. Po celou dobu pobytu v dětské
skupině jsme jejich průvodci při objevování světa a seznamujeme je se základními principy
respektování, naslouchání, sebedůvěry a chuti učit se. Přístup všech pedagogů je vždy
respektující a láskyplný.

✔ Zážitková pedagogika

Naším cílem je, aby si děti z každé sebemenší činnosti a hry v naší dětské skupině odnesly
do života správný postoj a abychom tak maximálně podpořili jejich rozvoj osobnosti. Proto
při výchovně vzdělávací činnosti a péči o ně hojně využíváme zážitkovou pedagogiku.
Jejím prostředkem je prožitek, který se při vzpomínání nebo rozboru mění na zážitek, jež
následně mnohem více umocňuje vše, co se děti naučí. Jednodušeji řečeno – co si děti
prožijí (vyzkouší, zakusí), to si lépe zapamatují.

V naší školičce děti získávají zážitky aktivním zapojením se do různých her a činností, jež
probíhají v bezpečném prostředí. Realizovaná řešení a zpětný pohled na aktivitu umožňují
rozvoj zdravého sebevědomí a kreativity dětí, jejich spolupráci, komunikaci a sociální
cítění.

✔ Environmentální výchova

Chceme děti opět co nejvíce propojit s přírodou. Proto klademe důraz na pobyt venku –
dovoleno je skákání v kalužích a žádoucí je i dovádění ve sněhu. Navíc ale děti
vzděláváme v oblasti environmentální výchovy a probouzíme v nich lásku k přírodě, učíme
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je třídit odpad, poznávat stromy, jejich plody atp. S tím nám pomáhá Lipka – školské
zařízení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu směřující k osvojování
environmentálně příznivějších způsobů života → www.lipka.cz

V případě nepříznivých podmínek pro pobyt venku(inverze, mráz pod -10 °C, déšť, silný
vítr) děti samozřejmě zůstávají v herně.

✔ Zdraví a hygiena

Zdraví je základ šťastného a spokojeného života nejen u dětí. Dbáme proto na zdravý
životní styl a zároveň děti učíme chránit své zdraví. To se samozřejmě neobejde bez
prevence a správných hygienických návyků.

Vedeme tedy děti k častému mytí rukou (po příchodu do DS, po použití toalety, před
každým jídlem, po návratu z pobytu venku apod.) a nezapomínáme ani na dentální
hygienu a před odpoledním odpočinkem jim pomáháme s číštěním zoubků.

✔ Základní zásady slušného chování

Slušné chování a úcta k ostatním je nesmírně důležitá. Proto děti vedeme k jejich osvojení
již od začátku. Při prvním ranním setkání s pečujícími osobami si děti vybírají jeden z
možných pozdravů (symbolů):

Ruka 🤚 → podávají ruku na pozdrav a nechybí ani oční kontakt
Srdce ❤ → obejmou se s pečující osobou
Nota 🎵 → zavrtí společně s pečující osobou zadečkem
Dlaň 👋 → plácnou si

Kromě toho ale děti učíme všechna kouzelná slovíčka – prosím, promiň, děkuji… Zdravíme
se, chováme se k sobě vždy slušně a učíme je i správnému stolování.
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✔ Logopedické hrátky

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Z
toho důvodu za dětmi jednou za 14 dní dojíždí naše externí odborná poradkyně – klinická
logopedka, která jim pomůže nejen se správnou výslovností. Při svých terapiích používá
intenzivní a moderní metody čerpající z pohádek, což děti opravdu baví.

✔ Hravá angličtina

Jelikož je anglický jazyk již nedílnou součástí našich životů, je vhodné k ní vést děti už od
útlého věku. Dětský mozek je v tomto věku velmi vnímavý pro učení se jazykům – doslova
se dá říct, že veškeré informace nasávají jako houba. Když navíc výuku angličtiny pojmete
hravě, výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Hra je totiž nejpřirozenější a nejdůležitější
činností dětí. Kromě toho je ale pro děti velice důležitá i interakce s vrstevníky, kdy s nimi
sdílí velkou radost ze svých prvních úspěchů.

Naše hravá angličtina je dětem představována nenásilnou a hravou formou za pomoci
obrázků, říkadel, písniček a her, a průvodcem jim je po celou dobu „duhový kamarád“,
který hovoří jen anglicky. Dorozumívání se v angličtině je tak pro ně nejen zábavné, ale i
naprosto přirozené.

✔ Projektové hodiny

Předávat dětem tradice a zvyky je nesmírně důležité. Proto se na mě i my v dětské skupině
Duhový ráj zaměřujeme a sdílíme s dětmi tradice a zvyklosti vztahující se k jednotlivým
svátkům, jako jsou Vánoce, adventní čas, čas masopustu, Velikonoce, sv. Martin, sv. Lucie
a mnohé další.

Projekt je vždy spojen s tvořivou činností, pohybovou aktivitou a nebo s vařením či
pečením. Ve většině případů si děti z projektového dne/hodiny odnáší svůj výrobek, dárek
nebo dobrotu.
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✔ Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím
společného čtení budovat pevné vazby v rodině → www.celeceskoctedetem.cz V jeho
rámci známé osobnosti předčítají dětem na besedách a tato úžasná společnost
uspořádala nespočet velmi prospěšných akcí.

I my jsme se zapojili do tohoto projektu, jelikož předčítání dětem vnímáme jako jeden ze
základních principů výchovy a vzdělávání dětí a jejich duševního zdraví. Četba u dětí
probouzí jejich fantazii, prohlubuje emocionální cítění, učí myšlení a rozvíjí paměť.

Tento projekt máme v plánu rozšiřovat o podprojekt – duhové čtení dětem s názvem
Babičko, dědečku, čti prosím… –, jež povede k propojení mezigeneračního dialogu mezi
dětmi a prarodiči, na což navazuje náš další projekt Mezigenerační souznění.

V naší DS najdete relaxační zónu, kde bude četba probíhat, mimo četbu před spinkáním.

✔ Mezigenerační souznění

Základní myšlenkou propojení seniorů a dětí je především sociální izolace seniorů, kteří
mnohdy nevychází ze svých příbytků a jsou společností tzv. odstrčeni. Jakož i častá
absence návštěv vnoučaty.  V momentě, kdy se senioři ocitají v přítomnosti dětí, tak
pookřejí a s velkou radostí dětem předávají svá moudra, zkušenosti a znalosti. Děti naopak
jejich povídání nasávají a mnohému se od seniorů přiučí.

Provázanost a podpora mezigeneračního dialogu je podpořena např. nácvikem besídky
dětmi pro seniory. Senioři zase za dětmi přicházejí zahrát divadelní představení či jim
předčítat knihy.

Důležitost těchto setkání spatřujeme v pochopení a uvědomění dětí, že i senioři jsou
nedílnou součástí našeho života a je zapotřebí k nim přistupovat s respektem a pokorou.
Dětská skupina Duhový ráj Centrum Duháček, z. s.,
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✔ Spolupráce s rodinami

Budeme velmi rádi, když pro Vás (jako rodiče i celé Vaše rodiny) nebude naše dětská
skupina jen tzv. „institutem“, kam nám ráno své dítě přivedete a odpoledne si jej jen
vyzvednete. Chceme, aby naše vztahy byly nastaveny i na úrovni poznání se, abychom
se mohli těšit na společně prožité příjemné chvíle – ať už při vánočních besídkách, či při
případné pomoci okolo školičky (podzimní hrabání listí atp.), a nebylo to jen o píli dětí a o
práci rodičů a pedagogů.

Pojďme si společně užít např. lampiónový průvod s uspáváním broučků na podzim,
zvonečkový průvod s probouzením broučků ze zimního spánku na jaře, adventní tvoření,
Mikulášské besídky apod. Chystáme pro Vaše rodiny i nejrůznější semináře, workshopy,
dílničky, které jsou určené pro celé rodiny (od dětiček po prarodiče či tetičky a strýčky).
Podporujeme tak mezigenerační dialog a zdravě fungující rodinu se všemi
kompetencemi.

Vnitřní pravidla dětské skupiny Duhový ráj

1. Zdraví a bezpečnost dětí v DS:
● Dítě bude převzato pouze pokud je zcela zdravé, tzn. nejeví žádné příznaky

nemoci či infekce (zelená rýma, dlouhodobý kašel, teplota, průjem, zvracení,
vyrážka aj.) Nelze přijmout ani nedoléčené děti s léky.

Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň
přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na chůvy. V případě akutních
infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli,
dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte chůvě sdělí rodiče
pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo
předešlý den či noc.
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Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu DS!

● Za bezpečnost dětí v DS odpovídají v plné míře zaměstnanci DS, a to od doby
převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím
pověřené osobě.

● Všechen personál absolvoval kurz první pomoci pro děti.

● Zařízení je vybaveno lékárničkou, která je umístěná na viditelném místě.

● Pokud jsou v průběhu dne u dítěte zjištěny příznaky nemoci, pečující osoba
neprodleně kontaktuje rodiče (zákonného zástupce), který je povinen dítě v co
nejkratší době vyzvednout. Prosíme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem.

● V případě úrazu dítěte v DS je chůva povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v
případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou
bezodkladně vyrozuměni.

Úrazem dítěte v DS je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při
činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí
při výchovné a vzdělávací práci DS, v prostorech DS od vstupu dětí do prostor DS
až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Úrazem
dítěte v DS je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo DS,
organizovaných DS a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby.
Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Úrazem dítěte v DS není úraz, který se stane dětem na cestě do DS a zpět nebo na
cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál DS
při akcích konaných mimo DS.
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● Alergie a jiné dlouhodobé zdravotní problémy je nutno uvést do Žádosti o umístění
dítěte do dětské skupiny Duhový ráj.

● V případě výskytu infekčních nemocí v rodině dítěte nebo jeho blízkém okolí
(neštovice, žloutenka, mononukleóza, včetně vší a jiných parazitů), jsou zákonní
zástupci povinni tuto informaci ihned oznámit. Po vyléčení infekčního onemocnění
přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.

● Neplánovanou nepřítomnost dítěte v případě nemoci nebo jiné nenadálé situace
je nutné nahlásit na telefonním čísle  +420 737 841 077 (možno i SMS) nejpozději do
7:00 hodin daného dne, rovněž i v docházkovém systému.  Pouze v 1. den nemoci
lze vyzvednout oběd do jídlonosiče v čase 11:30–11:45 hodin z dvorního traktu.

● Nepřítomnost dítěte z jiného předem známého důvodu, jako např. návštěva lékaře
apod., je nutno nahlásit nejpozději do 16:00 hodin předchozího dne.

● Při prvním vstupu do DS má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační
režim, tzn. že se rodiče mohou s chůvami dohodnout na nejvhodnějším postupu.

● Děti jsou přijímány nejpozději do 8:00 hodin. O pozdějším příchodu je nutno předem
informovat kompetentní osobu, po nedodržení dané podmínky nemusí být dítě
tentýž den přijato.

● Nedoporučujeme dětem dávat žádné cenné předměty. Za případnou ztrátu
neručíme. Zákonní zástupci zodpovídají za to, aby jejich dítě nedoneslo do zařízení
žádné nebezpečné předměty.

● Ochrana před patologickými jevy, šikanou a násilím – chůvy dbají, aby etická
a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla
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vyučována v souladu s Plánem výchovy a péče DS. Chůvy jsou povinny v souladu
s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad dětmi po celou dobu provozu.

● Chůvy nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné
oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují
délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz).
Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází.

● Osobní věci dětí – rodiče přinesou věci označené (pyžamo, bačkory, teplákovou
soupravu pro pobyt venku, tepláky, legíny, tričko apod. pro pobyt ve třídě).
Hygienické potřeby dle požadavku DS a potřeb dítěte. Každé dítě musí mít jiné
oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně ve skříňkách
označených značkou dítěte.

Doporučujeme dát dětem do přihrádky dostatečné množství náhradního oblečení i
náhradní spodní prádlo.

Každý pátek si rodiče odnesou oblečení ze šatny, které dítě používalo na pobyt
venku. Při větším znečištění i v průběhu týdne.

● DS zajišťuje výměnu lůžkovin 1× za 3 týdny, výměnu ručníků 1× za týden. Dle potřeby
i dříve.

● V celém objektu DS je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory zahrady).

2. Práva a povinnosti rodičů:
● Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče

jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na
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informační nástěnce DS. Kontakt rodičů s chůvami je umožněn denně při předávání
dětí.

● Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc DS v záležitostech, které se
týkají vzdělávání a péče o děti.

● Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se péče a
vzdělávání svých dětí.

● Rodiče jsou povinni oznamovat DS údaje do školní matriky (evidence dětí).

● Rodiče jsou povinni informovat DS o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání.

● Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky DS osobně se zúčastnit při projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

● Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce.

● Pokud bude rodič porušovat Provozní řád závažným způsobem, např. opakovaně
narušovat provoz DS (pozdě vyzvedávat dítě z DS po ukončení provozu, prodlení
plateb), může ředitelka okamžitě ukončit docházku dítěte do DS.

● Jsou-li rodiče s čímkoliv, co se týká pobytu jejich dítěte v DS nespokojeni, oznámí to
ředitelce školy (resp. hlavní chůvě) pověřené vedením DS, která záležitost projedná.

● Rodiče sami vyzvedávají dítě z DS. Pokud tak nemohou učinit, předá chůva dítě
pověřené osobě, která je zapsaná na formuláři Evidenční list dítěte.
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● Pokud dítě nebude vyzvednuto z DS po skončení provozní doby, tj. po 17.00 hodině,
chůva, která má v té době dítě v péči, telefonicky zkontaktuje rodiče.

V případě, že není možné se dovolat, musí postupovat podle zákona. Tj. dítě nesmí
být chůvou, ani nikým jiným odvedeno mimo budovu DS. V takovém případě je
chůva povinna uvědomit sociální odbor a následně policii a za jejich asistence se
dítě dopraví do nejbližšího dětského zařízení s celodenní péčí. Pokud bude učiněno
jinak, přebírá ten, kdo dítě odvede z DS bez písemného souhlasu rodičů, právní
odpovědnost za dítě se všemi důsledky (úraz, nakažlivá nemoc apod.)

● Rodiče mají právo na informaci o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních
údajů podléhá pravidlům uvedených na našich webových stránkách.

3. Přijímání dětí:
● Do DS  Duhový ráj přijímáme děti ve věku od 1,5 roku do 5 let. Zpravidla na dobu

jednoho roku, tzn. na dobu jednoho školního roku (od září do června následujícího
roku).

● Ředitelka dětské skupiny Duhový ráj stanovuje datum a čas zápisu pro podání
žádosti o přijetí dětí do DS pro následující školní rok.

Termín je obvykle stanoven na přelomu měsíců března a dubna. Přijímání dětí do DS
probíhá i v průběhu školního roku, jestliže to kapacita zařízení umožňuje.

● O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka DS Duhový ráj.

● DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
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● Základní podmínkou pro umístění dítěte do dětské skupiny je možnost fungování na
trhu práce, což znamená, že minimálně jeden z rodičů dítěte (zákonný zástupce,
opatrovník) je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost – OSVČ, studuje, nebo
je veden na Úřadu práce a intenzivně práci shání.

Zaměstnanec dokládá potvrzení o pracovněprávním vztahu, OSVČ dokládá čestné
prohlášení o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti – ČSSZ, student potvrzení o prezenčním studiu a
nezaměstnaný rodič dokládá Potvrzení o evidenci na Úřadu práce.

● V případě změny je nutné neprodleně tuto změnu nahlásit vedení DS.

● Rodiče při zápisu obdrží potřebné formuláře a potvrzení. Tiskopisy vrátí do 7 dnů
řádně vyplněné k rukám odpovědné osoby.

● Pro přijetí dítěte do zařízení (i když bude docházet jen na jednu hodinu týdně) je
nutno odevzdat kompetentní osobě vyplněné formuláře a potvrzení:

○ Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny Duhový ráj
○ Evidenční list dítěte
○ Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a potvrzení o pravidelném očkování

dítěte
○ Smlouvu o poskytování péče o dítě v DS
○ Potvrzení o zaměstnání či obdobný doklad potvrzující účast na trhu práce

Poskytnuté údaje budou využity pouze pro organizační účely dětské skupiny v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů.

● Děti, které byly do DS přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně.
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● Provoz DS je celoroční, jen provoz o letních a jiných prázdninách je upraven.
Rozsah provozu stanoví ředitelka DS, odpovědná osoba DS informaci předá
rodičům, a to nejméně 1 měsíc předem.

● Provoz může být neočekávaně omezen – např. v období vánočních svátků,
z důvodu vypnutí elektrického proudu v době topné sezóny atp. Informaci
o omezení či přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka nebo hlavní
chůva DS neprodleně.

4. Vyzvedávání dítěte:
● Zákonný zástupce může vyzvednout dítě tzv. „po O“ (po obědě)

v době  od 11:45 do 12:00 hodin, dříve či později po předchozí domluvě.
Následně pak také tzv. „Po spa“ (po odpoledním spánku) od 15:15 hodin do 16:45
hodin nejlépe, maximálně však do konce pracovní doby dětské skupiny.

● Dítě je předáno výhradně zákonnému zástupci, případně zmocněné osobě (nesmí
být mladší 18. let). Tuto osobu je nutné uvést v Evidenčním listu dítěte dětské skupiny
Duhový ráj a je povinna se prokázat občanským průkazem.

Vyzvedávající osoba, jež dítě převzala, svým podpisem stvrzuje, že dítě převzala
v pořádku, bez zranění a neprojevují se u něj známky nemoci.

● Pokud není dítě ve stanovené době vyzvednuto ze zařízení, kompetentní osoba
telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, v případě nezastižení rodiče nebo
pověřené osoby kontaktuje příslušné orgány. Tato situace bude písemně
zaprotokolována. V tomto případě je dítě předáno příslušným orgánům.

● Cena pobytu po ukončení pracovní doby skupiny je účtována částkou
200 Kč za každých 30 min.
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5. Úhrada školkovného:
● Dětská skupina Duhový ráj poskytuje službu péče o dítě s částečnou úhradou

nákladů rodiči.

● Zákonný zástupce je povinen řádně a včas uhradit úplatu, která je uvedena na
webových stránkách dětské skupiny https://skolicka.duhovyraj.cz/cenik/ na
základě Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Duhový ráj
s přiřazeným variabilním symbolem na číslo bankovního účtu 4444555590/5500.

● A to nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího, ve kterém bude služba
poskytována (tzn. úhrada školkovného na listopad je uhrazena do 25. října atp.)

● Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s rodiči (zákonným zástupcem)
v případě opakovaného neuhrazení stanovené částky.

● Při nástupu dítěte je vybírán příspěvek na hygienické potřeby ve výši 350 Kč, který
rodič (zákonný zástupce) jednou za půl roku uhradí na bankovní účet číslo
4444555590/5500, opět pod přiděleným variabilním symbolem, a nebo v hotovosti
v DS.

● Při jakékoli procentuální absenci dítěte se platba nevrací, je poskytnuta sleva či
náhrada dle ujednání ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě.

● Školkovné zahrnuje:
○ Nadstandardní individuální péči (1 odborný pracovník /maximálně 6-8 dětí)
○ Personál s odborným vzděláním
○ Propracovaný program
○ Dostatek didaktických, edukativních i rehabilitačních a cvičebních

pomůcek
○ Výtvarné a kreativní pomůcky, materiály, pracovní sešity
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○ Volnočasové aktivity – tzv. kroužky (hravá angličtina, pohybové hry,
logopedické hrátky, environmentální výchova)

○ Pitný režim po celý den

6. Strava:
● Stravné není součástí úplaty za školkovné. Rodič / zákonný zástupce jej tedy hradí

zvlášť.
○ Celodenní strava → 96 Kč

(dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)
○ Půldenní strava → 78 Kč

(dopolední svačina, oběd)

7. Oblečení:
● Dítě musí mít oděv přizpůsobený danému ročnímu období a měl by být pro dítě

zejména pohodlný.

● Na pobyt v zařízení doporučujeme tepláky, legíny a bavlněné tričko, mikinu.

● V případě celodenní péče – pyžamo, oblíbený polštářek, dečku, plyšáčka.

● Obuv s pevnou patou a nejlépe na suchý zip (podpora samostatnosti u dětí).
Přezůvky do herny musí být čisté. V případě deštivého počasí gumáčky a vhodné
nepromokavé oblečení (na již zmiňované skákání v kalužích).

● Dostatek náhradního oblečení při jakékoliv „nehodě“.
● Láhev na pití, jestliže je na ni dítě zvyklé. Hrníčky DS disponuje.
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● Volte prosím oděv a obuv takovou, u níž nebude vadit ušpinění, případně
poškození při venkovních aktivitách.

● Veškeré věci prosím označte (podepište) a ukládejte pouze na předem určené
místo. Každému dítěti bude přidělena skříňka s jeho značkou.

Provozní řád zahrady DS:
a. Charakteristika zahrady DS:

● Zahrada přiléhá k budově DS
● Na zahradu dopadá sluneční záření, zahrada je částečně chráněna

vzrostlými stromy proti přímému slunečnímu svitu, v případě potřeby
slunečníky.

● Rozloha zahrady je 548 m2

● Rozloha pískoviště: 15 m2

b. Délka pobytu dětí na zahradě:

● Děti DS pobývají na zahradě v dopoledních hodinách (9:15–11:15
hodin) a v odpoledních hodinách po svačině.

● Zahrada DS je využívána nejvíce na jaře a v létě, na podzim (při
příznivém počasí), v zimě (na hry se sněhem).

● Na zahradě zajišťují chůvy sportovní činnost, kontrolují spontánní
činnost dětí (míčové hry, pohybové hry, námětové hry atd.).

● Děti mají k dispozici pískoviště, hračky na písek (rozbité hračky jsou
vyřazovány a jsou dokoupeny nové hračky), interaktivní věž,
houpačku, skluzavku a zahradní domeček.

● Každoročně je provedena revize hracího a sportovního zařízení na
zahradě dodavatelskou firmou.
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Součkova 254 Okružní 433/1
685 01 Bučovice 638 00 Brno
skolicka.duhovyraj.cz IČ: 22865021

19

https://skolicka.duhovyraj.cz


Název projektu: Vybudování dětské skupiny Duhový ráj

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017408

Organizace: Centrum Duháček, z. s., Okružní 433/1, 638 00 Brno, IČ: 22865021

● V období horka jsou děti kropeny pitnou vodou z vodovodní hadice
→ zamezení přehřátí organismu.

● Při pobytu na zahradě je zajištěn pitný režim pro děti.

c. Péče o plochu zahrady:

● zajišťuje Centrum Duháček, z. s.

d. Nátěr zařízení:

● zajišťuje Centrum Duháček, z. s.

e. Odklízení sněhu v provozní části:

● zajišťuje Centrum Duháček, z. s.

f. Péči o pískoviště:

● zajišťuje Centrum Duháček, z. s. následujícím způsobem:
○ 1× ročně  výměna písku v pískovišti za hygienicky nezávadný
○ pískoviště je zakryto plachtou
○ čištění pískoviště probíhá 2× týdně mechanickým čištěním ,

podle potřeby častěji
○ v období sucha je písek průběžně smáčen vodou proti

prašnosti

8. Obecné informace:
● Rodiče se zavazují dodržovat stanovený Provozní řád, řídit se pokyny pečujících

osob a respektovat vnitřní pravidla.
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● V případě dosažení maximálního počtu dětí ve skupině, kdy nelze přijmout všechny
žadatele, budou jednotlivé žádosti posouzeny vedením dětské skupiny. Rodič
nemá nárok na přednostní přijetí dítěte či odvolání.

● V případě volné kapacity dětské skupiny je možné dítě přijmout i v průběhu roku.

● Pokud dítě nedochází do zařízení delší dobu než dva týdny bez omluvy zákonným
zástupcem, je provozovatel oprávněn rozhodnout o ukončení docházky dítěte po
předchozím písemném upozornění.

● V případě dětí, které používají plenky, je rodič povinen zajistit dostatečné množství
jednorázových plen, podložky, vlhčených ubrousků a krému, na které je dítě zvyklé.

9. Ostatní informace:
● Sleva na dani

Školkovné můžete uplatnit jako slevu na dani, která za rok 2022 bude činit až
16 200 Kč.

● Sourozenecká sleva 15 %
Při evidenci sourozenců v DS Duhový ráj máte nárok na 15% slevu ze školkovného.
Sleva je však možná pouze v rámci každodenní docházky.

● Sleva za jednorázovou platbu
Pokud uhradíte školkovné na celý školní rok (10 měsíců) jednorázovou platbou,
dostanete slevu 10 % na školkovné.

● Výpovědní lhůta je jeden měsíc před ukončením docházky
Pokud se rozhodnete ukončit docházku do DS, informujte nás o této skutečnosti
v co nejkratší době.
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● Platby se provádí převážně bankovním převodem na bankovní účet
č. 4444555590/5500
Výjimka je při platbě hygienických potřeb, hodinového hlídání a zpoplatněné akce
nad rámec školkovného, které se dají platit hotově.

● Školné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem
Z tohoto důvodu nemůže být školné kráceno a je nevratné.

● V případě absence dítěte v DS
Při řádně omluvené absenci, například z důvodu nemoci, dovolené apod. se
poskytuje sleva či náhrada:

○ V případě řádně omluvené absence v rámci zkrácené docházky dítěte má
zákonný zástupce možnost nahradit si max. 4 dny v průběhu následujících
dvou měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

○ V případě řádně omluvené absence v rámci každodenní celodenní
docházky dítěte je poskytována zákonnému zástupci sleva ze školného, a to
v tomto rozsahu:

■ absence 25–49 % → sleva na školném 10 %
■ absence 50–99 % → sleva na školném 20 %

V případě 100% absence v daný měsíc hradí zákonný zástupce
manipulační poplatek 500 Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
na základě potvrzení ošetřujícího lékaře.

Řádně omluvená absence je popsána ve Smlouvě o poskytování péče o dítě.

V Bučovicích, dne 12. 10. 2022
Zdeňka Pospíšilová Zbořilová

ředitelka dětské skupiny Duhový ráj
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