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Provozní řád 

Dětské skupiny Malý Princ 

platný od 1. 3. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015807 

Název programu: Operační program Zaměstnanost 

Typ zařízení: Dětská skupina  

Název a právní forma poskytovatele: Malý princ, zapsaný spolek 

Adresa provozovny: Dětská skupina Malý princ, Lidická 16, 602 00 Brno 

Adresa sídla zapsaného spolku: Lidická 16, 602 00 Brno 

IČO: 06530745 

Statutární orgán: Petra Brančová 

Den započetí poskytování služby péče o dítě: 1. 3. 2020 

Projekt je finančně podpořen EU.  

Projekt zajistí provoz Dětské skupiny Malý princ, a tím umožní rodičům sladit svůj profesní a rodinný 
život. 

Službu péče o dítě v dětské skupině poskytujeme s částečnou úhradou nákladů. 
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Obecná ustanovení 

 Provozní doba zařízení je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00.  

 Provoz mimo běžnou otevírací dobu je zajištěn po dohodě s rodiči dítěte (ví-

kendy, celodenní péče – 24 hodin). 

 Kapacita zařízení je 12 dětí. 

 Děti obvykle přicházejí do zařízení do 8:30 na odpolední pobyt do 12:30, jinak po 

dohodě s pečujícími osobami podle aktuální potřeby rodičů. 

 Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:30, a to telefonicky nebo 

osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, te-

lefonicky nebo emailem.  

 Odhlášení stravy dítěte je nutné vždy den předem do 14:00. 

 Rodiče předávají dítě do Dětské skupiny MALÝ PRINC zdravé, bez příznaků 

choroby – kašel, silná rýma, bolesti břicha… Vyskytne-li se u dítěte infekční one-

mocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně oznámí našemu zařízení. 

 Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v zařízení (teplota, zvracení, bo-

lesti břicha apod.) jsou vždy rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění 

další zdravotní péče o dítě. 

 Pečující personál má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení  

o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 

 Pečující personál zařízení odpovídá za děti od doby, kdy dítě převezme od 

rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo 

zástupcům předává. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na 

předepsaném formuláři vedení zařízení (platí na celý rok). 

 Všechny děti v Dětské skupině MALÝ PRINC jsou pojištěny proti úrazům a ne-

hodám v době pobytu dítěte v zařízení a při akcích organizovaných Dětskou sku-

pinou MALÝ PRINC. 

 Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnce  

v šatně a na webových stránkách zařízení. Doporučujeme rodičům pravidelně 

sledovat nástěnku, aby mohli včas reagovat a vybavit děti potřebnými pomůcka-

mi, oblečením a potřebami a zejména se svým dítětem přijít včas, aby nebylo 

stresováno rychlým odchodem ze zařízení. 
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 Rodiče mají právo: 

▪ na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 

▪ po dohodě s pečující osobou být přítomni při činnostech v zařízení 

▪ konzultovat problémy svého dítěte s pečující osobou nebo ředitelkou zařízení 

▪ přispívat svými nápady a náměty k obohacování programu zařízení 

▪ projevit jakékoli připomínky k provozu, pečujícím osobám nebo ředitelce zařízení 

▪ požádat o individuální úpravu pravidel stanovených v provozním řádu. 

 Dítě má právo: 

▪ aby mu byla zařízením poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k ži-

votu, lékařské pomoci, ochrany před situacemi a lidmi, kteří by je mohli fyzicky či 

psychicky zranit) 

▪ být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá 

pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, rasy, barvy pleti či sociální 

skupiny) 

▪ na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých 

rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo 

být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, 

právo dostávat i projevovat lásku, …) 

▪ být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji 

identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby 

respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet 

všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, …). 

Tato ustanovení a řešení zde neuvedených situací se řídí Úmluvou o právech dítěte, 

Evropskou chartou lidských práv a Občanským zákoníkem. 

 Dítě má povinnost: 

Respektovat pokyny pečujícího personálu (zejména z důvodu bezpečnosti své i os-

tatních) a také ostatní děti v zařízení, vyvarovat se jakýchkoli násilných projevů vůči 

ostatním dětem a snažit se respektovat pravidla zařízení. 
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Ostatní ustanovení: 

 Zařízení nenese zodpovědnost za šperky dětí z drahých kovů (náušnice, řetízky, 

prsteny aj.). Doporučujeme zákonným zástupcům, aby dětem do zařízení šperky 

nedávali. 

 Zákonný zástupce vybaví dítě přiměřeným oblečením určeným jak k pobytu v za-

řízení, tak na vycházkách (vzhledem k ročnímu období, popř. podle pokynů 

pečujících osob). 

 Podávat jakékoli léky v zařízení je zakázáno, výjimku tvoří individuální medikace 

předepsaná lékařem dítěte (např. antialergika, léky na astma apod.). 

 
 

Provozní doba v Dětské skupině MALÝ PRINC je od 8.00 do 16.00. 
 

Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanovuje ředitelka zařízení. 

Režim zařízení je limitován „orientačními časy“.  

Závazné je rozmezí dob mezi jednotlivými jídly, které činí nejvýše 3 hodiny. 

 
8.00 – 9.00 scházení dětí, herní činnosti, individuální činnosti, řízené činnosti 

9.00 podávání přesnídávky (postupně dle individuální potřeby dětí 

09.30 – 11.30 pobyt dětí venku 

11.45 – 12.15 oběd  

12:15 – 12.30 příchod dětí na odpolední půlden, vydávání dětí po obědě 

12.30 – 13.00 příprava na spánek nebo odpočinek 

13.00 – 14.00 spánek nebo odpočinek dětí s pohádkou, hudbou před spaním 

14.00 – 14.30 postupné vstávání, sebeobsluha 

14.45 podávání odpolední svačiny 

15.00 – 16.00 herní činnosti, výtvarné činnosti, odchod dětí domů  

 

 

 

Pitný režim dodržován po celou dobu provozu zařízení. 

 
 

 
 
 


