Provozní řád
Dětská skupina Bebecha z.s.
Službou péče o děti v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná
poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině (DS) zapsaným do evidence
poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 zákona 247/2014 Sb., spočívající v
pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky 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 DS a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pečujícími osobami.
Základní údaje
Dětská skupina Bebecha z.s.
Bc. Veronika Zyklová
Nová Ves pod Pleší 112, 262 04
Mobil: +420 773 779 779
e-mail: info@bebecha.cz
číslo účtu: 2801627005/2010
IČ: 13988140
Od roku 2019 vznikla školička aby pomohla zvednout zaměstnanost ve zdravotnictví,
konkrétně pak v Nemocnici Na Pleši. Poskytovala tak jako jediné zařízení v okolí péči
o děti v denním režimu, kroužky a prázdninové aktivity.
V roce 2021 se stala dětskou skupinou (dále jen DS) Bebecha z.s. a je výchovně
vzdělávacím zařízení pro děti od 1 do 6 let věku (resp. do zahájení povinné školní
docházky) na základě podpisu smlouvy se zákonnými zástupci dítěte. S maximální
kapacitou 12 dětí.
Předmět činnosti, cíle předškolního vzdělávání
DS zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, navazuje na výchovu v
rodině. Zabezpečuje vzdělávání v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti
předškolního vzdělávání s ohledem na věk dětí. DS podporuje rozvoj osobnosti
dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na
osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských
vztahů v činnosti s rodinou. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro
pokračování ve vzdělávání.

Provoz a režim DS
Organizace
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Provoz v DS je podle potřeby rodičů zajištěn i o prázdninách. Provoz DS je od 6:00
hod 16.00 hod. Uspořádání dne se přizpůsobuje počasí, přání dětí a úvaze učitelky.
Většinu času trávíme venku a poznáváme okolní lesy, vesnice, hřiště i památky.
Ve DS je zaveden pitný režim (děti mají po celý den k dispozici čaj, vodu nebo
ovocnou šťávu), dle věku a přání rodičů.
V případě, že rodič chce vyzvednout dítě po obědě, nahlásí se ráno učitelce a dítě
vyzvedněte nejpozději ve 12.30 hod.
Při předávání a vyzvedávání dětí vždy informujte učitelku!
Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce v DS. Rodiče mohou děti přivádět do
8:00 hod. Pozdější příchod domluví s učitelkou po předchozí domluvě tak, aby nebyl
narušen chod DS. Odpoledne si děti může vyzvednout od 15:00 hod., dále pak dle
potřeby rodičů.
Odchod dětí z DS v doprovodu jiných osob, než zákonných zástupců musí být
výslovně uveden zákonným zástupcem písemnou formou v evidenčním listu dítěte.
Rodiče jsou povinni dodržovat stanovenou organizaci provozu, včetně dodržování
provozní doby DS. V případě vyzvednutí dítěte po skončení provozu DS je povinný
zákonný zástupce nahradit hodinou mzdu učitelce. Pro případ častějšího opakování
bude dítě z DS vyloučeno. Neplatí pokud byla vzájemná domluva učitelky a rodiče
předem daná o čase vyzvednutí.
V případě nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem do stanovené doby,
pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce i další zmocněné
osoby, informuje ředitelku DS a po jedné hodině se obrací na Policii ČR.
Provoz může být omezen, mimo hlavní prázdniny, i v jiném období- např. v období
vánočních svátků apod. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejníme
neprodleně po projednání- rozhodnutí o přerušení provozu.
Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa-předem, pokud není známa –
neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě ústně nebo telefonicky. Rodič musí též
předem nahlásit příchod a odchod z DS v jinou než obvyklou dobu. Pokud je
nepřítomnost dítěte delší, než tři týdny oznámí tuto skutečnost rodič v písemné
formě.
Informace o dění v DS, připravovaných akcích jsou oznamovány na nástěnce DS a
na facebookových stránkách Bebecha.cz.
Cizím osobám je zakázáno pohybovat se v prostorách školičky bez doprovodu
pracovníků školičky, nebo Nemocnice Na Pleši. Návštěvy jsou povinny přihlásit se u
zaměstnanců.
Při činnostech v DS i mimo ni je dodržován předepsaný počet dětí na jednoho
pedagoga.

V době konání akce v areálu DS včetně zahrady, jsou všichni zúčastnění povinni
dodržovat zásady pro zajištění bezpečnosti. Rodiče dbají na bezpečnost svých dětí,
tedy i jejich mladších sourozenců. Stejná zásada platí při vyzvedávání dětí rodiči na
zahradě, v šatně a na chodbě.
Uspořádání dne:
6:00 -8:00
8:00 -8:30

scházení dětí a volná hra, nebo tvoření
seberealizace dětí, didakticky cílené činnosti- individuální i skupinové,
pohybové a hudební aktivity, v době horka jsme již venku
8:30 -9:00 svačina
9:00 -12:00 venkovní aktivity (poznávání přírody hrou, soutěže, procházky, výlety)
12:00 -12:30 oběd
12.15 -12:30 rozcházení dětí po obědě
12:30 -14:00 odpočinek-spánek, nespavé aktivity
14:30
svačina (když je hezky jíme venku a děti předáváme venku)
15:00 -16:00 seberealizace dětí a rozchod domů, DS se uzavírá
Potřeby a oblečení
Povinné: přezůvky (v žádném případě ne pantofle, nebo jinou volnou obuv) na pobyt
venku tenisky nebo jinou pevnější obuv!!!!)
Doporučujeme:
Čisté, účelné a pohodlné oblečení v dostatečném množství.
Oblečení na pobyt venku musí být sportovní a pohodlné.
Plenky (u mladších dětí)
Pyžamo
Ložní prádlo (prostěradlo120*60), polštářek pokud je dítě zvyklé, deka (lehká,
nemusí být povlečená)
Lahvičku/hrneček
V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je
nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré
předměty a udržují zde pořádek.
Pro snazší orientaci dětí a učitelek je třeba veškeré věci podepsat nebo jiným
způsobem označit!
Přijímání dětí do DS
Do DS jsou zpravidla přijímány děti od 1 do 6 let věku (resp. do zahájení povinné
školní docházky) na základě podpisu Smlouvy se zákonnými zástupci dítěte.
Důležité je, aby počet přítomných dětí v jednu chvíli nepřekročil 12 a zároveň na
jednu pečující osobu nebylo více než 6 dětí, jsou služby plánovány podle skutečných
potřeb a požadavků rodičů a okamžité kapacity poskytované služby. O docházce a
základních zákonných údajích o dětech v zařízení je vedena písemná evidence která
je přístupná pouze pečujícím osobám, rodičům dětí a kontrolním orgánům k tomu
pověřeným.

Přednostně jsou do DS přijaté děti zaměstnanců Nemocnice Na Pleši.
Dítě může být přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky.
V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje DS déle než 2 týdny, může být
rozhodnuto o ukončení docházky dítěte.
Ukončení docházky do DS
Rodiče mohou ukončit kdykoliv docházku svého dítěte v DS. Písemně oznámí
ukončení docházky.
Viz. Smlouva o péči o dítě za úplatu.
DS může po písemném upozornění rodičů ukončit docházku dítěte do mateřské
školy, jestliže:




se dítě bez omluvy jeho zástupcem nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší, než dva týdny.
zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz DS.
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za péči, nebo úplatu za
stravování ve stanoveném termínu a nedohodne jiný termín úhrady.

Úplata za předškolní vzdělávání
Výši úplaty stanovuje ředitelka školičky. Aktuální výši úplaty stanoví DS na daný
školní rok a je sdělena zákonným zástupcům nejpozději do 30. června
předcházejícího školního roku.
Úplata je splatná podle zákona do 5. dne následujícího měsíce. Úplata se platí
bezhotovostně.
Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte.
Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být
důvodem k ukončení docházky dítěte do DS.
Stravování
Při přijetí dítěte do DS se stanoví po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování
dítěte. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v DS,
stravovalo vždy s ohledem na věk.
Dítě musí být přihlášeno či odhlášeno ke stravování den docházky, nejpozději do
7:00 hod., a to buď telefonicky na telefonním čísle 773 779 779, nebo osobně. Dítě
bez zajištěné stravy nemůže být do DS přijato. Pokud rodiče dítě ze stravy včas
neodhlásí, jsou povinní stravu zaplatit.
Prosíme Vás o dodržování splatného termínu - tj. vždy k pátému v měsíci.
Opakované nezaplacení úplaty za stravování v termínu může být důvodem k
ukončení docházky dítěte do DS.
Strava se přiváží z ústavní kuchyně a servírována personálem DS s platným
potravinářským průkazem.

Bezpečnost dětí a dodržování hygieny
DS přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, vytváří podmínky pro jejich
zdravý rozvoj a pro předcházení sociálně patologickým jevům, zajišťuje bezpečnost a
ochranu zdraví při vzdělávání a sním souvisejících činnostech, poskytuje dětem
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, vede evidenci úrazů, vyhotovuje
a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům.
Za bezpečnost dětí v DS odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od
doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte, nebo
jím pověřené osobě.
Děti jsou o bezpečnosti a ochraně zdraví v areálu i mimo něj průběžně poučovány.
V DS se dětem léky podávají pouze v závažných případech, na základě tiskopisu
vyplněného rodiči a potvrzeného lékařem.
Do DS jsou přijímány pouze děti, které nejeví známky onemocnění (teplota, rýma,
kašel, zarudlé spojivky, průjem, zvracení …). Nemocné dítě učitelka nemůže přijmout
do kolektivu zdravých dětí.
Též děti nedoléčené, v rekonvalescenci lze přijmout jen na základě lékařského
doporučení, že se dítě může zúčastnit kolektivu, aniž by bylo ohroženo zdraví a
bezpečnost jeho i ostatních dětí.
Pokud dítě v době pobytu v DS vykazuje známky akutního onemocnění, je odděleno
od ostatních dětí a je pro ně zajištěn dohled zletilé fyzické osoby. Učitelka o tom
ihned telefonicky informuje rodiče. Rodiče si vyzvednou dítě v co nejkratší době.
Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, nebo úraz, nebo přišlo do styku s
infikovanými osobami, jsou rodiče povinni ihned to oznámit.
DS má právo po skončení závažného onemocnění vyžadovat od rodičů potvrzení o
ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
V případě úrazu pedagogický pracovník rozhodne, které zdravotnické zařízení
poskytne bezodkladnou péči, pokud situace nevyžaduje převoz ke specialistovi. O
úrazu jsou rodiče bezodkladně informováni.
Zaměstnanci DS jsou seznámeni s postupem poskytování první pomoci i v případě
lehčích úrazů.
Rodiče jsou povinni kontrolovat, že dítě nedonese do DS věci ohrožující zdraví (ostré
předměty, léky apod.)
V celém areálu DS platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, užívání omamných
látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, (tzn. Budova i přilehlé
prostory zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.
Při prvním vstupu do DS má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační
režim tzn., že se rodiče s učitelkou dohodnou na nejvhodnějším postupu.
Učitelky nesou zodpovědnost 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. Pokud to podmínky nedovolí,
ven s dětmi nevychází.
Osobní věci dítěte rodiče dle možnosti označí. Doporučujeme věci podepsat, zvláště
u nejmladších dětí. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou
dítěte. Doporučujeme dát mladším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo.
Každý druhý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním
oblečením ze šatny a ložním prádlem. Znečištěné lůžkoviny, nebo pyžama jsou
předána rodičům ten den, kdy k znečištění došlo a rodič je povinný zajistit náhradní.

V DS je používána pouze chemická dezinfekce. K chemické dezinfekci používáme
přípravky při jejichž použití se vychází z návodu výrobce a aktuální potřeby DS.
Přípravky jsou obměňovány tak, aby se co nejúčiněji předcházelo nozokomiálním
infekcím. Zároveň je kladen důraz na šetrnost prostředků ve vztahu k dítěti a na
obezřetnost k přírodnímu prostředí.
Všechny chemické prostředky jsou mimo dosah dětí, skladovány v technické
místnosti jjenž byla pro tento účel zřízená.
K dispozici je dezinfekční prostředek na ruce a to jak v šatně pro rodiče, tak v
technické místnosti pro personál.
Úklid pracoviště je prováděn denně a to v případě potřeby i několikrát a provádí ho
personál DS.
Odpad
V DS je tříděn odpad a ukládán do košů řádně označených, ty jsou dle potřeby a
minimálně jednou denně vynášeny.
Zdroj pitné vody
DS je připojena na zdroj pitné vody k Nemocnici, rozbory pitné vody jsou prováděny
čtyřikrát za rok, jeden rozbor je úplný a tři zkrácené.
Odběrná míst a jsou:jedno stálé (stravovací provoz a tři proměnná).
Podmínky pro zacházení s majetkem Nemocnice Na Pleši
Děti jsou pedagogy i ostatními pracovníky DS vedeny k ochraně majetku. V
odůvodněném případě poškození majetku (opakovaném nebo úmyslném) bude po
projednání s rodiči (zákonným zástupcem dítěte) požadována oprava, příp. náhrada
za způsobené škody. Děti jsou k šetrnému zacházení s materiály a zdroji vedeny v
rámci rozvoje kompetencí.
V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržování pravidel jsou děti
vedeny k řešení, nápravě. Pokud nezvládnou situaci samy, či s pomocí
zaměstnanců, jsou požádáni o řešení a nápravu zákonní zástupci dítěte.
Zákonní zástupci a pověřené osoby jsou povinni zacházet šetrně s majetkem a
zařízením a vést k tomu i své dítě. V případě poškození majetku většího rozsahu
může DS žádat náhradu. V případě, že zákonný zástupce zjistí poškození, či
odcizení majetku DS, nahlásí to neprodleně učitelce DS.
Práva a povinnosti
Jsou určeny především Listinou práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem
č. 561/2004 Sb. V platném znění (školský zákon).
Rodiče mají právo:
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle
potřeby informováni. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání
dětí, s ředitelkou DS kdykoliv po předchozí domluvě.


být neprodleně informováni o nevolnosti, nemoci, či úrazu svého dítěte.





vyjadřovat se k programu školičky, spolupodílet se na něm svými nápady,
náměty, připomínkami
vyjádřit své názory, návrhy i kritiku
hovořit s učitelkami i ředitelkou v předem sjednaném čase, po skončení práce
u dětí; neodkladné a drobné informace lze předávat i při přebírání dětí.

Rodiče jsou povinni:
Oznamovat DS změnu osobních údajů dětí.
Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh péče.
Dodržovat stanovenou organizaci provozu řádem, sledovat nástěnky v šatně dětí, v
daných termínech platit stravné a školné.
Při příchodu předávat dítě pedagogické pracovnici, při odchodu s dítětem též osobně
kontaktovat učitelku.
Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy připomínky i kritiku.
Každá situace i nepříjemná se dá vyřešit v klidu k vzájemné spokojenosti obou stran
(neřešte prosím problémy mimo budovu).
Nedávejte dětem cenné předměty (zlaté náušnice, řetízky apod.). Učitelka
nezodpovídá za hračky, které si děti přinesou z domu.
Pokud rodič opakovaně poruší řád závažným způsobem, opakovaným narušování
provozu (např. vyzvedávání dítěte po ukončení provozu, neplacení školného či
stravného apod.), může ředitelka docházku dítěte ukončit.
Děti mají právo:
 na životní úroveň nezbytnou pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a
sociální rozvoj
 na svobodu projevu, vyjádřit svůj názor, hovořit o něm
 rozvíjet svou osobnost, vzdělávat se
 na ochranu před ubližováním a týráním fyzickým či psychickým
 být respektováni jako jedinci ve společnosti, jako individuality, právo na
partnerský přístup
 na ochranu zdraví
 uspokojovat své individuální potřeby
 volit činnosti podle svého zájmu a potřeb, volný čas a hru, možnost soukromí,
individuální potřebu spánku, odpočinku, kdykoli použít toaletu
 na soukromí (v rámci možností kolektivního zařízení)
 na pomoc dospělého, když potřebuje
 volit si velikost porce jídla, nebýt k jídlu nucen
 spolupodílet se na vytváření pravidel
 poskytnutí podpůrných opatření podle druhu postižení
Povinnosti dětí:
- dodržovat společně dohodnutá pravidla (v závislosti na věku)
- dodržovat společenské a hygienické návyky (pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit
se,
- chování u stolování, používání toalety, mytí rukou, používání kapesníku apod.)

- dodržování pravidla bezpečnosti (např. při cvičení na nářadí jsou dohodnutá
opatření nehonit se na určených místech apod.)
- neničit práci druhých, neničit pomůcky, hračky a zařízení
Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a zaměstnanci
V DS jsou zohledňovány potřeby jednotlivce, děti jsou vedeny k chápání potřeb
druhých, k respektování určitých hranic.
Zaměstnanci jednají s dětmi na základě vzájemné úcty, respektu, zachování
důstojnosti a vedou k tomu i děti (předcházení ponižování, zesměšňování,
ironizování, šikany).
Zaměstnanci ctí slušnost a ohled na druhé a vedou k nim i děti obě strany vzájemně
dodržují stanovená pravidla, limity, řád.
Všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zaměřením, s cíli DS, se zásadami
komunikace s dětmi. Děti se mohou kdykoliv obrátit na zaměstnance o radu, pomoc
výchovné problémy se řeší individuálně s rodiči (podněty ze strany školičky i rodičů.
Platnost a účinnost
Tento řád je platný pro všechny zúčastněné v době pobytu v DS. Svým podpisem
potvrzují, že byli seznámeni s vydáním tohoto dokumentu, s jeho konkrétním
obsahem a také povinností jej dodržovat. Je zveřejněn v šatnách dětí a na webové
adrese školy: www.bebecha.cz
Vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení 1. 9 do zrušení.
V Nové Vsi pod Pleší
……………………….
Jméno

………………………...
Podpis

