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Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 
 

 
Provozní řád dětské skupiny 

 

 

I. Informace o zařízení 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Komenského 4, Adamov 679 04 

Název dětské skupiny – OVEČKY 

Pracoviště:  ZŠ Ronovská 12, 679 04 Adamov 

IČO: 657 659 07 

 

II. Popis zařízení   

Typ dětské skupiny:  celodenní s pravidelným provozem 

Kapacita dětské skupiny: Dětská skupina pro 12 dětí 

Provozní doba dětské skupiny:  6.00 – 16.30 

 
 

III. Práva dětí a jejich zákonných zástupců 
 
1. Výchova a péče dětí je vázáno na různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí. 
 
2. Výchova je tematicky začleněna v integrovaných blocích a probíhá především 
formou hry. 
 
3. Dítě je respektováno jako osobnost, má právo určit si množství jídla, délku 
odpočinku. 
 
4. Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při plánovaní programu, mají 
možnost podílet se na dění ve skupině, účastnit se běžných denních aktivit, 
programu, i dalších akcí a programů pořádaných dětskou skupinou Ovečky. 
 
5. Dále mají právo být pravidelně informování o svém dítěti, o jeho individuálních 
pokrocích a spolu s učitelkou se domlouvat na společném postupu při výchově. 
 
6. Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se 
podstatných záležitostí výchovy dítěte. 
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IV. Povinnosti zákonných zástupců 
 
Zákonní zástupci dětí (případně osoby pověřené k přebírání dětí z dětské skupiny) 
jsou povinni: 
 
1. Zajistit, aby dítě docházelo řádně do skupiny (pohodlné oblečení pro herní aktivity 
různého druhu, sportovní oblečení pro pobyt na zahradě, pevné papuče  
S protiskluzovou podrážkou, náhradní oblečení uložené v šatní skříňce, v případě 
potřeby pleny a vlhčené ubrousky) 
 
2. Bez zbytečného odkladu informovat dětskou skupinu o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by 
mohly mít vliv na průběh výchovy dítěte 
 
3. Oznámit změny v osobních datech dítěte (adresa, telefonní kontakty, zdravotní 
pojišťovna apod.). 
 
4. Předávat dítě do dětské skupiny zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, 
bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné 
např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod., 
vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit). 
 
5. Při převzetí dítěte z dětské skupiny zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz,  
poranění-boule, modřina apod.), informovat bez zbytečného odkladu (nejpozději do 
doby opuštění objektu dětské skupiny), při pozdějších upozorněních či stížnostech  
nebude ze strany dětské skupiny brána zřetel. 
 
 
6. Omlouvat nepřítomnost dítěte v dětské skupině (předem a neprodleně) a nahlásit  
opětovný nástup (osobně, telefonicky, formou SMS). 
 
7. Hradit úplatu za pobyt v dětské skupině. 
 
8. Hradit úplatu za stravné. 
 
 
 
V. Provozní a vnitřní režim dětské skupiny 
 
1. Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče 
jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do 
dětské skupiny je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Zákonní 
zástupci osobně předávají dítě osobně po jeho převlečení v šatně pracovníkům 
dětské skupiny. 
 
2. Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – 

probíhají  celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru, se 

zřetelem na individuální potřeby dětí.  
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3. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu 

celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, 

vycházejí z potřeb a zájmů dětí. 

4.  Pohybové aktivity:     

 denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 
dechová, relaxační) a pohybové hry 

 průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 

 didakticky cílené pohybové činnosti  

 denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku 

 

5. Pobyt venku:  - minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9.45 – 12.00 

hod. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se 

neuskutečňuje při mrazu pod – 10°C , při silném větru, dešti a při inverzích. Pozemek 

k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky. Způsob 

využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a 

pohybovou aktivitou. 

 

6. Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě  odpočívají 

všechny děti při čtení nebo sledování pohádky, po asi 20 minutách děti s nižší 

potřebou spánku vstávají, učitelka jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, 

klidné hry). Lehátka denně připravuje a uklízí pomocná síla tak, že je nejprve 

proklepe a ustele lůžkoviny, navrch složí dětem pyžamka, aby došlo k jejich 

provětrávání.    

 

7.  Stravování: 

 vlastní strava připravená ve školní  kuchyni, 

 svačiny se podávají v době od 8.30 do 9.00 hodin, odpoledne od 14.00 do 

14.30 hod., 

 kuchařka připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy 

prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin, po svačině 

odnáší nádobí na místo k tomu určené, 

 obědy se vydávají od 12.00 do 12.30 hod. Děti si prostírají stůl, polévka je jim  

nalévána. Hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, děti si je odnáší na své 

místo, mají právo si žádat o množství. Při obědě používají dle možností 

příbory, po obědě si po sobě uklízí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti 

k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka. 
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8. Pitný režim: děti mají celý den k dispozici ve třídě tekutiny v nerezové konvici, ze 

které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a své hrnečky. Učitelky vedou 

děti k pití, konvice doplňuje provozní personál  dle potřeby. Nápoje se obměňují – 

čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky a vždy je k dispozici voda. 

 

9. Denní režim 

6.00 – 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým 

pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, 

6.00 – 9.30 Hry a činnosti dětí, individuální a skupinové plnění výchovného 

programu s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a respektování 

přání a požadavků dětí, didakticky zacílené činnosti zaměřené na 

prožitkové a spontánní učení ve skupinách, frontálně a individuálně 

8.25 – 8.45 Hygiena, svačina 

9.30 - 9.45 Ovocná svačina, osobní hygiena, příprava na pobyt venku 

9.45 -12.00     Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost 

12.00 -12.30 Osobní hygiena dětí, příprava na oběd. Oběd. 

12.30 -14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, 

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

14.00 -14.30 Osobní hygiena. Odpolední svačina 

14.00 -16.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity 

dětí, v případě pěkného počasí  na zahradě mateřské školy 

 

 
 
VI. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při výchově 
 
1. Dětská skupina vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pracovník dětské  
skupiny převezme od jeho zákonných zástupců nebo jim pověřené osoby, až do 
doby, kdy je pracovník dětské skupiny předá jeho zákonným zástupcům nebo jiné 
pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemné pověřené 
vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 
 
2. Zejména vzhledem  k ochraně zdraví ostatních dětí může pracovník dětské 
skupiny, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené 
osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení 
zdravotní způsobilosti dítěte –potvrzením od ošetřujícího lékaře. 
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3. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ 
(zvýšená teplota, zvracení, průjem, boleti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce 
nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pracovníka dětské 
skupiny dítě ze skupiny převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě. 
 
4. Zaměstnanci dětské skupiny nesmí dětem podávat v době pobytu v dětské 
skupině žádné léky ani léčiva. Pouze v závažných případech na základě písemné 
žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení zaměstnance 
dětské skupiny lze léky mimořádně podat. 
 
 
VII. Postup při úrazu dítěte 
 
1. Zjistit poranění. 
 
2. Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem dětské skupiny  
k lékaři. 
 
3. Oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte. 
 
4. Provést záznam o úrazu. 
 
 
VIII. Ochrana majetku 
 
1. Po dobu pobytu dítěte v DS dbají pedagogičtí pracovníci na šetrné zacházení dětí 
s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a předchází 
záměrnému poškozování majetku DS.  
 
2. Po dobu pobytu v prostorách DS  jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 
nepoškozovali majetek školy. V případě, že zjistí jakékoli poškození, nahlásí tuto 
skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 
 
 
IX. Ostatní informace 
 
1. Zařízení neodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou z domova (nedoporučuje 
se nošení zlatých řetízků, cenných hraček apod.). 
 
2. Děti pro pobyt v DS potřebují pohodlné oblečení přiměřené ročnímu období a 
aktuálnímu počasí. Pro pobyt v interiéru je vhodná denní obuv s pevným opatkem.  
 
3.Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko, mikinu, pláštěnku) mají 
děti uloženou v tašce v šatně pod svojí značkou. Doporučujeme vše označit jménem 
dítěte. 
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X. Kontakty a konzultační hodiny 
 
1. Konzultaci s provozovatelem školy lze dohodnout na tel. 515 531 196,  
    724 370 199. 
 
2. Konzultace s paní učitelkou při předání dítěte je možná denně. 
 
 
 
XI. Závěrečná ustanovení 

1. Tento provozní řád je závazný pro rodiče, zákonné zástupce, děti, zaměstnance 
DS a osoby pověřené. 
 
2. Provozní řád je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb DS. 
 

 

V Adamově 1. 9. 2018 

 

 

Mgr. Jana Burianová                                                         

ředitelka školy 

         


