
 
 

Vnitřní řád 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.     

Práva a povinnosti rodičů 

 Na ochranu osobních údajů a informací 

 Na konzultaci a informace o svém dítěti 

 Na připomínky k provozu dětské skupiny, náměty k obohacení výchovně vzdělávacího 

programu 

 Na řešení případných problémů 

 Dodržovat pravidla podle Vnitřního řádu 

 Písemně vyjádřit souhlas nebo nesouhlas k prezentaci fotografií svých dětí v médiích 

 Oznámit případné změny údajů v dokumentaci 

 Předávat dítě zdravé 

 Respektovat provozní dobu dětské skupiny, sledovat informace o aktuálním dění 

 

Přijímání dětí, ukončení docházky  

Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. Děti jsou do dětské skupiny přijímány na základě doložení 

všech potřebných dokumentů: 

 Smlouva 

 Evidenční list včetně posudku lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte 

 Kopie očkovacího průkazu 

 Doklad dokládající pracovněprávní nebo obdobný vztah anebo služební poměr rodiče 

 

Součástí je 2 měsíční 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 2 měsíční výpovědní lhůty po předložení písemné 

žádosti, či ukončení dohodou po domluvě s vedením. 

Provoz 

Provoz v dětské skupině je od pondělí do pátku od 7.30 do 17.00 hod. Výjimkou jsou svátky a 

období Vánoc (pokud se s rodiči nedomluvíme jinak), kdy je zavřeno.   



 
 

Docházka 

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 13.30 hod. Děti s celodenní 

docházkou se rozchází od 15.00 do 17.00 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 můžete do 14 h předchozího 

dne, vzniká Vám nárok na náhradu v docházce. Náhradu v docházce můžete čerpat 30 dní 

před nepřítomností dítěte až 30 dní po nepřítomnosti dítěte (např. víte, že pojedete příští měsíc 

na dovolenou a dítě nebude přítomno, můžete si vybrat náhradu dopředu). Pokud 

z kapacitních důvodů nebude možnost si náhradu vybrat, nebude Vám částka účtována.  

V akutních případech (např. zhoršení stavu dítěte přes noc) je nutné dítě omluvit do 7 h, 

v tomto případě máte nárok na náhradu, pokud se však náhradní termín nenajde, bude vám 

účtována částka 50 % z omluveného dne (půldenní či celodenní docházky, dle původní 

volby). 

Stravování 

Děti mají zajištěnou stravu a pitný režim během celého dne. Strava bude dovážená MŠ 

Kamenáčky, zahrnuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu. Cena stravného není 

zahrnuta v ceně školného a činí na den 67 Kč (za oběd, dopolední svačinu, 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.  

Pitný režim bude zajištěn během celého dne a to neslazeným čajem, vodou, vodou s čerstvým 

ovocem. Dítě si může přinést svůj oblíbený hrneček na pití.  

Strava se odhlašuje do 9.00 hod předchozího dne. Při včasném odhlášení stravu daný den 

hradit nebudete.  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.   

Školné a způsob placení 

Celodenní docházka od 7.30 do 17.00 hod, půldenní docházka od 7.30 do 13.30 hod nebo od 

11.00 do 17.00 hod. 

Pokud bude dítě umístěno do zařízení mimo nahlášenou docházku (netýká se náhrad), bude 

tato docházka zpoplatněna za půlden 425 Kč, za celý den 600 Kč (například dítě navštěvuje 

zařízení 2 dny v týdnu, výjimečně potřebujete dítě přivést jiný den).  



 
 

Za pozdní vyzvednutí dítěte bude účtována jednorázová částka 100 Kč. Vyzvednutí dítěte do 

16:45 hod, nejpozdější odchod z dětské skupiny v 17:00 hod.  

Na školné lze uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (podle paragrafu 

35ba odst. 1. písm. g Zákona o daních z příjmu) ve výši 11 000 Kč za každé vyživované dítě 

žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. 

Ve školném není zahrnuta cena stravy. 

 Celodenní docházka Půldenní docházka 

1 den v týdnu 2 400 Kč/měsíc 1 700 Kč/měsíc 

2 dny v týdnu 3 900 Kč/měsíc 2 800 Kč/měsíc 

3 dny v týdnu 5 300 Kč/měsíc 4 000 Kč/měsíc 

4 dny v týdnu 5 850 Kč/měsíc 4 300 Kč/měsíc 

5 dní v týdnu 6 700 Kč/měsíc 5 000 Kč/měsíc 

 

Způsob platby a datum splatnosti je uvedeno ve smlouvě.  

Program dne 

Čas Program 

7.30-9.00 Scházení dětí 

9.00-9.30 Ranní kruh, společné aktivity 

9.30-10.00 Dopolední svačina 

10.00-12.00 Pobyt venku 

12.00-12.30 Oběd 

12.30-14.30 Odpočinek 

14.30-15.00 Odpolední svačina 

15.00-17.00  Volná hra, odchod dětí ze školky 

 

Ranní kruh bude zahrnovat hudební, výtvarné, pohybové aktivity a angličtinu. Součástí 

programu bude kroužek Povídálek, který bude zaměřen na artikulační cvičení, Píšťalka a 

Angličtinka.  

 

Oblékání a hygiena 

Dítě bude mít svou skřínku v šatně. Děti chodí oblékány přiměřeně ročnímu období a počasí, 

aby mohly na vycházku.  

Co bude dítě potřebovat? 

 Dostatek náhradního oblečení 

 Pláštěnku, holínky 

 Přezůvky (vhodná pevná opora, neklouzavá podrážka) 



 
 

 Pokrývku hlavy 

 Prosíme o podepsání oblečení a obuvi  

 

Hygienické potřeby 

 Plenky, pokud dítě nosí 

 Bryndák, pokud má svůj oblíbený 

 Zubní kartáček a pastu, podepsat voděodolným fixem nebo nalepit štítek 

 Papírové kapesníky, vlhčené ubrousky 

 Vlastní hrníček 

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. 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.  

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.  


