
 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

DĚTSKÉ SKUPINY SRDÍČKO 

 
 

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 

 

 rodiče mají právo seznámit se s výchovně-vzdělávacím programem a 

podílet se na něm 

 rodiče mají právo na osobní konzultaci s pedagogy 

 rodiče mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím Dětské skupiny (dále 

jen DS) Srdíčko 

 rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkající se jejich 

osobního i rodinného života 

 děti mají nárok na čisté prostředí, kvalifikovanou péči 

 děti mají právo na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj 

jejich schopností a rozvoj jejich osobnosti 

 děti mají nárok na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 děti mají nárok na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v DS 

 při vzdělávání integrovaného dítěte pedagog vytvoří podmínky odpovídající 

individuálním vzdělávacím potřebám dítěte, vedoucí k jeho všestrannému 

rozvoji 

 práva dítěte jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a v Listině 

základních práv a svobod 

 
1. Na začátku docházky dítěte rodiče vyplní Žádost o umístění dítěte v Dětské 

skupině Srdíčko, kde sdělí potřebné údaje pro DS, včetně lékařského potvrzení, 

že dítě může toto zařízení navštěvovat. V případě změn údajů (tel. číslo, 

zdravotní pojišťovna, adresa) jsou rodiče povinni ihned tyto změny nahlásit. 

 

2. Provoz v DS Srdíčko je od 05.30–15.30 hodin od pondělí do pátku.  

Rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce. Monitorování docházky bude 

realizováno prostřednictvím čipu, který bude každému rodiči dítěte přidělen na 



 

 

každé dítě, bez ohledu na délku a frekvenci návštěv. Čip je majetkem DS a 

zůstává na určeném místě v DS. 

 

3. Rodiče mohou přivádět děti na celý den, vždy však nejméně v rozsahu šesti 

hodin denně, nebo na základě dohody s paní učitelkou. Pokud si rodič, nebo 

zmocněná osoba nevyzvedne dítě ve stanovenou dobu, je pečující osoba 

v zařízení povinna: 

 telefonicky o tomto uvědomit rodiče dítěte 

 telefonicky uvědomit vedoucí učitelku DS Srdíčko 

 obrátí se na městskou policii, nebo policii ČR 

 

4. Rodič ručí za to, že předává dítě zdravé. Do DS Srdíčko patří děti zdravé a paní 

učitelka má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do DS děti 

s nachlazením, či jinými infekčními onemocněními, či si může vyžádat potvrzení 

lékaře, že dítě může do kolektivu. V případě jakékoliv změny zdravotního stavu 

dítěte žádáme o sdělení. 

 

5. Učitelky, osoby pečující v zařízení podávají dětem léky přinesené rodiči 

z domova jen na základě písemné žádosti rodiče. Toto platí i pro vitamíny a 

vitamínové přípravky. 

 

6. DS Srdíčko při projevech příznaků nemoci v době pobytu dítěte v DS (teplota, 

zvracení, bolest) informuje rodiče telefonicky a vyzve je k zajištění další zdravotní 

péče o dítě. Při úrazu dítěte zajistí první pomoc učitelka a podle potřeby zajistí 

ošetření lékařem a informuje o všem okamžitě rodiče. 

 

7. Stravování dětí je zajištěno Oddělením léčebné výživy a stravování Městské 

nemocnice Ostrava na základě závazné objednávky stravy, kterou je potřeba 

učinit den předem do 09:00 hodin, ve složení: snídaně, dopolední svačina, oběd 

a odpolední svačina.  

 

8. Nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit učitelce do 07:00 hod ráno buďto 

telefonicky na čísle +420 703 490 305 nebo osobně v DS. Na pozdější nahlášení 



 

 

nepřítomnosti dítěte již nebude brán zřetel a dítěti bude objednaná strava 

vyúčtována. V takovém případě je možné si pro stravu dojít v době od 11.45–

12.30 hod. a vyzvednou si ji do vlastních jídlonosičů.  

 

9. Ceník za služby v DS je uveden v příloze ke Smlouvě o umístění dítěte v DS, je 

k dispozici také na nástěnce a na webových stránkách DS Srdíčko.  

 

10. Docházku je nutno hlásit učitelce v DS na třídě den předem do 09:00 hodiny 

spolu s objednávkou stravy. 

 

 

CO SI PŘINÁŠÍ DÍTĚ DO DS S SEBOU 
 

 vhodné a čisté oblečení, řádně označené! 

 oblečení i obutí volit vhodně s aktuálním počasím 

 přezůvky s pevnou patou 

 pyžamko (1x týdně se bere na vyprání domů) 

 věci, případně obutí na pobyt venku 

 náhradní oblečení v případě nehody (polití…) 

 pleny, papírové kapesníky, zubní kartáček, zubní pastu, ručník 

 plyšáka 

 

 

Tým pečující o Vaše děti v DS SRDÍČKO 
Jarmila, Petra, Monika, Marta 

 
V Ostravě dne 1. 8. 2019                                                                         

 

Bc. Jarmila Žvaková  
Vedoucí pedagog DS 

 

 

Mgr. Kateřina Kyselá, MBA 
Náměstkyně pro řízení LZ a správu  

 



 

 

REŽIM DNE DĚTÍ 

V DĚTSKÉ SKUPINĚ SRDÍČKO 

 

05.30 – 8.00 hod. 

 ranní snídaně, scházení dětí, spontánní hry dle výběru dětí, 

 individuální chvilka s grafomotorikou, pracovní list 

 ranní kruh, pohybová chvilka 
 
08.00 – 9.30 hod. 

 dopolední svačina, výchovně vzdělávací činnost  

 v souladu se vzdělávacím plánem a týdenní nabídkou  

 dle momentální potřeby dětí a aktuální situaci 

 na základě motivace učitelky děti pracují v centrech individuálně, ve dvojicích, 
skupině, či společně. 

 
09.30 – 11.30 hod. 

 pobyt venku, hry, sportovní aktivity v okolí MNO, v Dětském ráji II,  

 vycházky do okolí, výletníčky, v případě nepříznivého počasí spontánní hry 
 
11.30 – 12.30 hod. 

 hygiena, oběd 
 
12.30 – 14.00 hod. 

 doba na odpočinek dětí, poslech četby literárního textu 
 
14.15 – 14.30 hod 

 hygiena, odpolední svačina 
 
14.30 – 15.30 hod. 

 spontánní hry dětí, individuálně plánované činnosti, speciální programy, odchod 
dětí          

Tým pečující o Vaše děti v DS SRDÍČKO 
                                                                    Jarmila, Petra, Monika, Marta 

 
V Ostravě dne 1. 8. 2019                                                                         

 

Bc. Jarmila Žvaková  
Vedoucí pedagog DS 

 

 

Mgr. Kateřina Kyselá, MBA 
Náměstkyně pro řízení LZ a správu  


