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Vnitřní pravidla - Dětská skupina Holubníček 
(dále „DS Holubníček”) 

 
 

1. Základní údaje provozovatele 

Pacičky z. s. 
Se sídlem Chrudimská 69, 538 07 Seč 
IČO : 076 69 216 
Mobil: +420 725 511 825 
E-mail: spolek.pacicky@gmail.com 
Předseda spolku: Mgr. Veronika Kolouchová, DiS. 

Název: Dětská skupina Holubníček  
Kapacita zařízení: 12 dětí 
Adresa poskytování služby: Tyršova 265/48 286 01 Čáslav 
Mobil: 772 720 775 
E-mail: info@dsholubnicek.cz 
Web: www.dsholubnicek.cz  
Zahájení provozu: 1. 11. 2019 

Provozní doba: všední pracovní dny PO, ÚT, ST, ČT, PÁ  

 
2. Úvodní ustanovení 

Vnitřní pravidla zahrnují opatření spojená se zajištěním hygienických požadavků na prostorové 
podmínky dětské skupiny, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, 
zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich 
pohybové výchovy a režim stravování včetně pitného režimu. 

 
3. Právní předpisy 

Zajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově, výchovných činnostech a při 
poskytování péče. Dětem a jejich rodičům poskytujeme nezbytné informace k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 

Vyhláškou č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolních zařízeních. 

Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

Vyhláškou č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanoveních zákona o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině . 

Zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 
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4. Provozní podmínky 

DS Holubníček je určena pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Hlídání dětí je 
zajištěno v prostoru, který se skládá z herny (prostor jídelny a herny) s plošnou výměrou 20,53 
m2 a herny s plošnou výměrou 25,83 m2, dále výdejny stravy, šatny o plošné výměře 7,95 m2 a 
hygienického zařízení pro děti. Součástí provozu je oddělené hygienické zařízení pro pečující 
osoby. Pro venkovní pobyt dětí a environmentální výchovu bude využíván přilehlý oplocený 
pozemek objektu cca 40 m2 a veřejná hřiště. 
 
Za chod DS Holubníček odpovídá Mgr. Veronika Kolouchová, DiS. Péči o děti zajišťují 
kvalifikované pečující osoby, které jsou odborně způsobilé. Děti jsou předávány pečujícím 
osobám ve vstupních prostorách DS Holubníček a jejich rodiče uzavírají smlouvu o poskytování 
služby péče o dítě v DS Holubníček.  Počet dětí v DS Holubníček je maximálně 12 dětí. 
V případě, že zákonný zástupce v určitý den nepožaduje poskytnutí služby péče o dítě v dětské 
skupině, je to povinen ohlásit v informačním systému Webooker nejdéle do 15ti hodin 
předchozího dne, jinak mu bude účtována strava.  
 
5. Úhrada nákladů 

Služba péče o dítě v DS Holubníček je poskytována za úplatu s částečnou úhradou nákladů. 
Částka platby za docházku je stanovena dle ceníku umístěného na webových stránkách: 
https://dsholubnicek.cz/cenik/. 

 
6. Zápis, podmínky přijetí dětí a ukončení docházky v DS Holubníček 

Děti jsou do DS Holubníček přijímány průběžně celý rok do naplnění kapacity max. 12 dětí/den. 
Děti jsou přijímány odpovědnou osobou DS Holubníček na základě vyplněné přihlášky a 
osobního pohovoru s rodiči a následně na základě uhrazení rezervačního poplatku a uzavřené 
smlouvy o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Přihláška je k vyplnění na webových 
stránkách https://dsholubnicek.cz/prihlaska/. Rodiče nebo zákonný zástupce musí vyplnit 
všechny body přihlášky a ručí za pravdivost a aktuálnost uvedených údajů. Rodiče jsou povinni 
uvést všechny skutečnosti, které mohou ovlivnit péči o dítě a jeho prospívání a také mohou uvést 
další osoby, které budou dítě z DS Holubníček vyzvedávat. 

Součástí přihlášky je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte včetně údaje o tom, že 
se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní, anebo že 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dále je součástí přihlášky potvrzení 
zákonného zástupce o vazbě na trh práce. Povinnost vazby na trh práce jednoho z rodičů je 
podmínkou poskytování služby péře o dítě v DS Holubníček. 

Dítě je přijato na základě uzavření smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
mezi rodičem či zákonným zástupcem dítěte a oprávněnou osobou DS Holubníček. Uzavřená 
smlouva zohledňuje požadavky rodičů a DS Holubníček. 

Stanovením dne přijetí dítěte do DS Holubníček nastává povinnost hradit platbu za docházku 
řádně a včas, a to bezhotovostně na účet provozovatele č. 115-8507720257/0100. 

7. Docházka dětí do DS Holubníček a zajištění bezpečnosti 

Docházka do DS Holubníček je celodenní. Rodiče předají dítě pečující osobě mezi 7:00 – 8:30 
hod, nejpozději však do 8:30 hodin ráno, není-li domluveno jinak. Dítě je třeba předávat a 
vyzvedávat ve stanovených časech, aby nebyl narušen provoz zařízení a mohla být plně využita 
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jeho kapacita. Dítě je nutné předávat zdravé a bez známek nemoci, pečující osoba v DS 
Holubníček má plnou kompetenci dítě odmítnout, pokud tomu tak není. Pokud se onemocnění 
projeví během dne, je povinností rodiče si dítě po telefonickém vyrozumění v co nejkratší možné 
době vyzvednout. Do předání dítěte zajišťuje péči o dítě DS Holubníček, až do předání dítěte 
odpovědné osobě uvedené zákonným zástupcem. V případě úrazu zajistí pečující osoba dítěti 
první pomoc a ošetření, o čemž bude rodič neprodleně informován a DS Holubníček provede o 
ošetření písemný záznam. Personál DS Holubníček je pravidelně školen na první pomoc při 
úrazech a život ohrožujících stavech. V případě obzvlášť závažných úrazů je povolána rychlá 
zdravotnická pomoc z čáslavské nemocnice. 

Rodiče děti vybaví vhodným oblečením a obutím na pobyt venku i dovnitř, včetně náhradního 
oblečení a hygienickými potřebami. Věci si děti ukládají na své vyhrazené místo. Tyto věci je 
nutné označit jménem dítěte. Pečující osoba zajistí, aby bylo dítě vhodně převlečeno na 
jednotlivé aktivity podle aktuální situace. Další vybavení (oblečení na spaní apod.) donesou 
rodiče dle charakteru docházky a zajistí jeho pravidelnou údržbu. DS Holubníček neručí za věci 
dětí, které do DS Holubníček donesou.  

8. Režim dne 

Z organizačních důvodů není stanoven podrobný rozvrh dne, pečující osoba ho pružně 
přizpůsobuje a upravuje aktuálním potřebám dětí v souladu s plánem výchovy a péče.  

7:00 – 8:30 příchod dětí, volná hra 

8:30 – 9:00 hygiena, dopolední svačinka 

9:00 – 11:15 pobyt venku, pohybové a hudební aktivity 

11:15 – 12:15 hygiena, oběd 

12:15 – 14:00 příprava na odpočinek, pohádka, spánek 

14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačinka 

14:30 – 15:30 tvoření, spontánní hry 

Spontánní hry  

Spontánní hry probíhají po celý den. Prolínají se s činnostmi řízenými pečující osobou ve 
vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí a na plán výchovy a péče DS 
Holubníček. Možnost spontánní hry je dětem umožněna v době od jejich příchodu až do konce 
jejich pobytu v DS Holubníček. 

Didakticky cílené činnosti 

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pečující osoby 
s dětmi, vycházejí především z potřeby a zájmů dětí. 

Pohybové aktivity 

Denně bude v dostatečné míře zařazován pohyb při řízených aktivitách a při pobytu venku. 

Pobyt venku 

Pobyt venku bude umožněn dle povětrnostních podmínek. V letních měsících se činnosti 
přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod - 10°C, při silném větru, 
a při podmínkách ohrožující zdraví dětí. 
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Prostory k pobytu venku 

DS Holubníček má k dispozici přilehlý oplocený pozemek - předzahrádku, kterou využíváme jako 
venkovní dětské hřiště. 

Při pobytu venku probíhají řízené i spontánní činnosti 
- sezónní činnosti pohybové činnosti prvky sportovních her, 
- poznávací činnosti, 
- činnosti zdokonalující rozvoj dítěte. 

 

Odpočinek, spánek, relaxace 

V době po obědě od 12.15 do 14:00 hodin je stanoven režim odpočinku a odpolední spánek. 
Respektujeme individuální potřeby odpočinku dětí, a proto je dětem s nižší potřebou spánku 
nabízen jiný klidný program. 

Místnost určená k odpočinku je před zahájením klidového režimu větrána. Děti odpočívají při 
poslechu pohádky, na spánek se převlékají do pyžama a do postýlek si mohou vzít svou 
oblíbenou hračku. Děti vždy mohou během doby odpočinku uspokojit své hygienické potřeby.  

Pro spánek mají děti k dispozici lehátka, která odpovídají antropometrickým požadavkům, věku 
dětí i hygienickým normám. Lehátka dětem poskytují nezbytnou pevnou oporu zad, prostor pro 
jejich uložení umožňuje řádné provětrávání a lůžkoviny má každé dítě uložené zvlášť a 
označené. Lehátka denně připravuje a uklízí pečující osoba. 

 

9. Uzavření DS Holubníček 

DS Holubníček  si vyhrazuje právo dočasně uzavřít dětskou skupinu v případě poklesu 
pravidelných docházejících dětí pod tři děti nebo v případě vzniku mimořádné situace. V obou 
případech budeme rodiče o uzavření DS Holubníček informovat co nejdříve. 

 

10. Stravování 

V době dané denním rozvrhem poskytne pečující osoba dětem dopolední a odpolední svačinu a 
oběd. Děti však mohou kdykoliv během dne požádat o občerstvení. Na servírování svačinek se 
mohou děti samy podílet. Stravování je zajištěno v DS Holubníček a svačinky jsou připravovány 
přímo v provozovně DS Holubníček. Oběd je do DS Holubníček denně dovážen externí firmou 
Hostinec Na Fortně, Na Fortně 190/2, 286 01 Čáslav, IČ 641 78 854. Celodenní stravování 
splňuje příslušné výživové normy. Pro děti do třetích narozenin upravuje výživové normy 
vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, pro děti od třetích narozenin včetně se 
jedná o vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování. a dále hygienickými a bezpečnostními 
předpisy. 

Oběd je vydáván ve výdejně v DS Holubníček. Obědy se vydávají od 11:15 do 12:15 hodin. 
Polévka se nalévá do misek a hlavní jídlo se podává na talíře. Svačiny se podávají v době od 
8:30 hodin do 9:00 hodin a od 14:00 hodin do 14:30. Čas na podávání jídel je možno posunovat 
v návaznosti na program. Děti do jídla nenutíme. Nádobí se umývá ihned po skončení stravování 
v myčce v prostorách provozovny DS Holubníček. Nespotřebovaná vydaná strava je každý den 
likvidována. Pečující osoba dohlíží na dodržování pitného režimu dětí. V prostorách DS 
Holubníček se stravují pouze děti a zaměstnanci. 
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11. Hygienické zařízení 

Hygienické zařízení pro děti obsahuje 2 toalety, 2 umyvadla napojená na pitnou studenou a 
teplou vodu, sprchový kout, nočníky, přebalovací pult, zásobníky na papírové ručníky, mýdlo a 
krytý nášlapný koš s vložkou na jedno použití. 

Hygienické zařízení pro pečující osoby obsahuje 1 toaletu, 1 umyvadlo s termostatickým 
ventilem, výlevku s mřížkou a mísící se baterií s napojením na studenou a teplou vodu, mýdlo, 
krytý nášlapný koš s vložkou na jedno použití, zásobník na papírové ručníky. 

 

12. Hygienický režim provozu zařízení 

V DS Holubníček jsou umístěny krabice pro sběr tříděného odpadu a odpadkový koš na smíšený 
odpad, které jsou denně vynášeny. Úklid prostor je zajištěn každý den v souladu se Sanitačním 
řádem. 

Prostory odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům. Preventivní protipožární kontrola 
probíhá pravidelně 1 x za rok. Kontrola hasicích přístrojů probíhá 1 x za rok externí firmou 
nabízející servis požárních služeb. V DS Holubníček je umístěna lékárnička, která je v případě 
potřeby okamžitě doplňována a pravidelně je kontrolován její obsah a doba použitelnosti léků. 
Veškeré elektrické spotřebiče jsou pravidelně revidovány a kontrolovány podle zákonných 
norem. Všechny prostory DS Holubníček jsou řádně zkolaudované a využívané v souladu s 
kolaudačním rozhodnutím. 

 

13. Další údaje 

Zásobování pitnou vodou je realizováno veřejným vodovodem. Teplo a teplou vodu zajišťuje 
elektrický kotel, který je umístěn mimo dosah dětí. Odvedení odpadních vod je řešeno veřejnou 
kanalizací. 

Větrání vnitřních prostor a sociálního zařízení je prováděno okny, které nevedou do ulice. 
V prostorách DS Holubníček a v předzahrádce platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a 
jiných návykových látek. 

 

14. Závěrečná ustanovení 

Seznámení se s vnitřními pravidly a jejich dodržování je závazné pro všechny zaměstnance DS 
Holubníček a taktéž pro všechny rodiče, jejichž děti DS Holubníček navštěvují. 

 O vydání a případných změnách vnitřního řádu jsou zaměstnanci informováni na provozní 
poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni nejpozději při podpisu 
pracovní smlouvy. Vnitřní pravidla jsou trvale umístěna na webových stránkách DS Holubníček 
a v šatně na nástěnce. Kontrolu jeho dodržování provádí odpovědná osoba DS Holubníček, 
případě pověřený zaměstnanec DS Holubníček. 

 

V Čáslavi dne 22. 9. 2022 

Podpis odpovědné osoby:  

 

 


