Vnitřní pravidla Dětské skupiny Meteorka
Provozovatel: Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.
Sídlo: Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
IČ: 04968298, DIČ: CZ04968298
Provozovna: Skorkovského 159, 636 00 Brno
Započetí poskytování služby péče o dítě od 1.9.2017
Dětská skupina Meteorka má kapacitu 12 dětí.
Zaměstnanci
Pečující osoby (dle zákona Dětské skupiny – dále jen DS) – v DS pracují 2 pečující osoby plus
jedna náhradní pečující osoba. Zpravidla tvoří trojici a střídají se ve směnách dle rozpisu.
Vnitřní pravidla upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v
DS a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pečujícími osobami.
Úklid
Úklid zajišťují pečující osoby v době po odchodu dětí z dětské skupiny.
Úklid je také zajišťován dodavatelsky, případně formou zaměstnání vhodné osoby na dohodu
o provedení práce.
Podmínky poskytování služby péče o dítě
• Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích péče o dítě. Rodiče jsou průběžně

podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce DS. Kontakt
rodičů s pečujícími osobami je umožněn denně při předávání dětí.
• Rodiče mají povinnost dodržovat pravidla dle Vnitřních pravidel.
• Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se péče o své děti.
• Rodiče mají právo na připomínky k provozu dětské skupiny, náměty k obohacení plánu

výchovy a péče.
• Rodiče jsou povinni informovat DS o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na péči o dítě.
• Rodiče jsou povinni na vyzvání odpovědné osoby DS osobně se zúčastnit při projednání

závažných otázek týkajících se péče o dítě.
• Rodiče sami vyzvedávají dítě z DS. Pokud tak nemohou učinit, předá pečující osoba dítě

osobě, která je napsaná na formuláři – přihlášce. Popřípadě zákonný zástupce napíše lístek

se jménem osoby, na kterém je napsáno jméno pověřené osoby, číslo OP, datum narození
pověřené osoby, vztah k dítěti, datum ke dni převzetí dítěte z dětské skupiny a podpis
zákonného zástupce. Rodič zodpovídá za bezpečný odchod dítěte z DS Meteorka.
• Rodiče jsou povinni oznámit do dětské skupiny zprávu o nakažlivých infekčních onemocnění

dítěte, tedy takových, které by mohlo ohrozit další děti navštěvující dětskou skupinu.
• Rodiče jsou povinni písemně vyjádřit souhlas nebo nesouhlas k prezentaci fotografií svých

dětí v médiích.
• Rodiče mají povinnost oznámit případné změny údajů v dokumentaci, změny zdravotního

stavu dítěte a jiné důležité informace, které jsou potřebné pro řádnou péči o dítě v DS.
• Rodiče mají povinnost předávat dítě zdravé. Pečující osoba má právo dítě nepřevzít, pokud

dítě jeví známky nemoci či nachlazení.
• Rodiče mají povinnost (alespoň jeden z rodičů) být v každém okamžiku docházky dítěte do

dětské skupiny aktivní osobou na trhu práce.
• Rodiče mají povinnost respektovat provozní dobu dětské skupiny, sledovat informace o

aktuálním dění.
Přijímání dětí
Děti jsou přijímány od 1 roku do 6 let. Podmínky k přijetí dítěte do dětské skupiny upravuje
smlouva společně s vnitřními pravidly DS Meteorka. Děti jsou přijímány na základě doložení
všech potřebných dokumentů:
• Smlouva.
• Evidenční list včetně posudku lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a řádném očkování.
• Doklad dokládající pracovněprávní nebo obdobný vztah anebo služební poměr rodiče.
• Podepsaný monitorovací list podpořené osoby.

Součástí je 2měsíční zkušební doba docházky pro dítě, v této době může vedení smlouvu
vypovědět s udáním důvodu. Docházka dítěte do dětské skupiny končí uplynutím doby uvedené
ve smlouvě nebo uplynutím 2měsíční výpovědní lhůty po předložení písemné žádosti, či
ukončení dohodou po domluvě s vedením.
Provoz
Péče o dítě je poskytována v provozovně poskytovatele Skorkovského 159, Brno 636 00.
Případně na nedalekém dětském hřišti na ulici Boettingrova, či oploceném hřišti nedaleko této
ulice. Současně také v okolí DS Meteorka, při procházkách, případně zajišťovaných výletech.
Péče v dětské skupině je poskytována ve všední pracovní dny od 7,30 h do 17,00 h. Výjimkou
jsou svátky a období Vánoc (pokud se s rodiči nedomluvíme jinak), kdy je zavřeno.

Poskytovatel je oprávněn z provozních, technických či obdobných důvodů, svůj provoz omezit.
Rozsah omezení je povinen alespoň jednomu rodiči sdělit nejméně 30 dnů předem. Rodiče volí
mezi půldenní (minimálně 3 hodiny) a celodenní docházkou (minimálně 6 hodin) dítěte, a to v
čase dle volby rodičů. Současně rodič také volí den péče o dítě v závislosti na kapacitě DS
Meteorka.
Program dne
Čas
7.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-12.00
12.00-12.30
12.30-14.30

Program
Scházení dětí
Ranní kruh, společné aktivity
Dopolední svačina
Pobyt venku
Oběd
Odpočinek

14.30-15.00

Odpolední svačina

15.00-16.45

Volná hra, odchod dětí ze školky

Ranní kruh bude zahrnovat hudební, výtvarné, pohybové aktivity, případně angličtinu. Součástí
programu jsou také logopedická cvičení.
Oblékání a hygiena
Dítě bude mít svou skřínku v šatně. Děti chodí oblékány přiměřeně ročnímu období a počasí,
aby mohly na vycházku.
Rodič je povinen vybavit dítě následujícím vybavením:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostatkem náhradního oblečení.
Pláštěnkou, holínkami.
Přezůvkami (vhodná pevná opora, neklouzavá podrážka).
Pokrývkou hlavy.
Hygienickými potřebami.
Plenkami, pokud dítě nosí.
Bryndákem, pokud má svůj oblíbený.
Zubním kartáčkem a pastou, podepsat voděodolným fixem nebo nalepit štítek.
Papírovými kapesníky, vlhčenými ubrousky.
Vlastním hrníčkem.
A tyto hygienické potřeby pro dítě během roku doplňovat, či měnit.

Prosíme o podepsání oblečení a obuvi.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
Pečující osoby jsou zodpovědné za zabezpečení ochrany dětí od převzetí dítěte do dětské
skupiny od zákonného zástupce nebo pověřené osoby do doby vyzvednutí zákonným
zástupcem nebo pověřenou osobou. Děti mohou navštěvovat dětskou skupinu pouze v dobrém
zdravotním stavu, bez akutních zdravotních potíží. Za tuto skutečnost odpovídá zákonný
zástupce dítěte. Pokud se v průběhu dne zhorší zdravotní stav dítěte, rodiče budou kontaktováni
telefonicky a mají povinnost si dítě vyzvednout, popřípadě dítě může vyzvednout pověřená
osoba. Pečující osoby pečují o dítě po dobu, než bude dítě vyzvednuto zákonným zástupcem
nebo pověřenou osobou. Drobná poranění, oděrky ošetří samy, v případě vážnějších
zdravotních problémů pečující osoby zavolají lékařskou pomoc a ihned kontaktují zákonného
zástupce. Každý úraz musí být zaznamenán v Knize úrazů. Pokud zákonný zástupce nebo
pověřená osoba zjistí po převzetí dítěte úraz, nahlásí to ihned pečující osobě v ten den před
opuštěním budovy dětské skupiny. V dětské skupině nebudou dětem podávány léky. Z
bezpečnostních důvodů a pro zajištění prevence úrazů dětem prosím nedávejte řetízky,
náramky, nevhodné náušnice tvarem, velikostí apod. za tuto skutečnost zodpovídají rodiče.
Dále dětem nenechávejte v šatně či kapsách bonbóny, žvýkačky, krémy, repelenty, spreje,
nevhodné předměty a hračky, o které by se mohly zranit.
Docházka
Rodič si zpravidla volí dny, ve kterých bude dítě dětskou skupinu navštěvovat. Vedení školky,
pak v tyto dny blokuje místo pro dané dítě. Pokud si rodič nezvolí pravidelné dny docházky
dítěte, volí si docházku individuálně v závislosti na volných místech.
Děti se schází od 7.30 do 9.00 hod, po předchozí domluvě lze výjimečně i jinak. Zákonný
zástupce nebo pověřená osoba dítě doprovodí do šatny, následně dítě předá pečující osobě. Děti
s dopolední půldenní docházkou se rozchází po obědě do 13.00 hod. Děti s půldenní odpolední
docházkou, dochází v 11:00h a odchází mezi 15:30-16:45h. Děti s celodenní docházkou se
rozchází od 15.00 do 16.45 hod, po předchozí domluvě lze výjimečně i jinak. Pečující osoba
předá dítě jen zákonnému zástupci nebo pověřené osobě, která je zaznamenána v evidenčním
listě dítěte, a to po předložení občanského průkazu. Je vhodné pečujícím osobám dopředu
oznámit, kdo dítě ze zařízení vyzvedne.
Omlouvání a náhrady docházky
V případě nepřítomnosti dítěte je nutné jej omluvit. Omluvit dítě může zákonný zástupce do 14
h předchozího dne, stravu pak do 9:00h předchozího dne. Pokud k omluvě nedojde, nenáleží
rodiči možnost náhrad. Po včasné omluvě vzniká nárok na náhradu v docházce. Náhradu v
docházce je možné čerpat v měsíci, ve kterém bylo dítě omluveno, případně první týden
v měsíci následujícím, avšak v závislosti na volných místech v DS Meteorka. Náhradu lze
čerpat již předem. Pokud z důvodů nedostatku volných míst nelze náhradu uskutečnit, náhrada
propadá.
U děti, docházejících do dětské skupiny pravidelně každý den v případě včasné omluvy
náleží nárok na slevu 50 % z každého omluveného dne.

Stravování
Vedoucí stravování - Bc. Lenka Hniličková, případně další vhodná pověřená osoba
Dodavatelem stravy je MŠ Kamenáčky, v letních měsících červenci a srpnu, tedy v období
letních prázdnin, je strava zajišťována firmou Lakšmanna s.r.o. V případě potřeby je vybrán
další vyhovující dodavatel. Rodiče dětí jsou informování o změně dodavatele vždy
s předstihem.
Dovoz stravy je zajišťován dodavatelskou firmou.
Děti mají zajištěnou stravu a pitný režim během celého dne. Strava zahrnuje dopolední svačinu,
oběd, odpolední svačinu. Cena stravného se mění v závislosti na dodavateli. Vedení DS je
povinno rodiče o změnách ceny informovat zákonné zástupce dětí s dostatečným předstihem.
Cena je současně uvedena také na webových stránkách dětské skupiny, vedení DS je povinno
tuto cenu aktualizovat. Cena zahrnuje oběd, dopolední, odpolední svačinu. Jídelníček bude k
dispozici v šatně, na webových stránkách dětské skupiny Meteorka či na facebookové skupině.
V případě zájmu si dítě může nosit vlastní stravu. Strava bude dítěti ohřívána vedením školky.
Podpisem smlouvy dává rodič s touto skutečností souhlas.
Pitný režim bude zajištěn během celého dne, a to neslazeným čajem, vodou, vodou s čerstvým
ovocem.
Strava se odhlašuje do 9.00 hod předchozího dne. Při včasném odhlášení stravu zákonný
zástupce dítěte nehradí. V případě nemožnosti odhlášení stravy včas si může zákonný zástupce
stravu vyzvednout po předchozí dohodě s pečující osobou. Na vyzvednutí stravy si přineste
vlastní krabičky či jídlonosič.
Rodič je povinen informovat pečující osoby o případných alergiích či nesnášenlivosti dítěte na
jakoukoliv potravinu.
Školné a způsob placení
Celodenní docházka od 7.30 do 17.00 hod, půldenní docházka od 7.30 do 13.00 hod nebo od
11.00 do 17.00 hod.
Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Cena je odvislá od věku a
četnosti docházky dítěte. Cena je stanovena dle platného ceníku uvedeného na webových
stránkách a na nástěnce v DS.
Na školné lze uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (podle paragrafu 35ba
odst. 1. písm. g Zákona o daních z příjmu) za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve
společně hospodařící domácnosti.
Ve školném není zahrnuto stravné. Způsob platby a datum splatnosti je uvedeno ve smlouvě.

Pojištění
Pojištění má dětská skupina sjednáno u společnosti Kooperativa.
Kontakt s rodiči
Dětská skupina je povinna podávat informace o dítěti a o aktuálním dění pouze zákonnému
zástupci dítěte. Aktuální informace budou k dispozici na nástěnce v šatně, na webových
stránkách nebo facebookové skupině či zasílány mailem. Na začátku školního roku proběhne
informativní schůzka pro rodiče. Soukromé konzultace se budou konat po předchozí domluvě
na daném termínu. Dětská skupina uvítá jakékoli náměty, nápady a připomínky.
Pokud bude rodič porušovat Vnitřní pravidla závažným způsobem např. opakovaně narušovat
provoz DS (pozdě vyzvedávat dítě z DS po ukončení provozu, prodlení plateb), může
odpovědná osoba DS ukončit docházku dítěte do DS.
Jsou-li rodiče s čímkoliv, co se týká pobytu jejich dítěte v DS nespokojeni, oznámí to odpovědné
osobě DS Mgr. et. Mgr. Alici Šestáková, či zastupující Bc. Lence Hniličkové, která záležitost
projedná.

