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Provozní řád Dětské skupiny Fazolky
Článek I – Úvodní ustanovení
Tato vnitřní pravidla upravují provoz, podmínky a pravidla poskytování služby péče o dítě v Dětské
skupině Fazolka v prostorách na adrese Sedláčkova 472/06, Písek, 397 01 (dále jen Fazole) zajištěním
hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění,
mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí,
podmínky jejich výchovy, režim stravování včetně pitného režimu.
Provozovatel: RC Fazole,z.s.. se sídlem Sedláčkova 472/06, Písek, 397 01, IČ: 67179819
(dále jen „provozovatel“) zastoupený předsedkyní Barborou Broskovou, tel: 775177640
Zahájení provozu DS Fazolka s kapacitou 21 dětí: 1.8.2018

Článek II – Provoz dětské skupiny
Dětská skupina Fazolka (dále DS) je k dispozici pro přihlášené děti ve věku od 1,5 do 7 let.
Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečném případě přijmout i dítě mladší 1,5 roku a starší 7 let.
Kapacita DS je nejvýše 21 dětí na 3 učitele a 1 asistentku. DS je otevřena každý všední den
od 7.30 do 16.30 kromě školních prázdnin uvedených na webových stránkách www.fazole-pisek.cz a
státních svátků. Děti s dopolední docházkou navštěvují DS od 7.30 do 14.00. Děti s celodenní
docházkou se mohou zdržovat od 7.30 do 16.30.

Článek III – Přijetí dítěte do dětské skupiny
Při přijetí dítěte do DS je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte, povinen vyplnit evidenční list dítěte a
seznámit se s provozním řádem DS Fazolky. Podepsáním smlouvy o poskytování služby péče o dítě
zákonný zástupce souhlasí s provozními a finančními podmínkami. Poskytování služby začíná dnem
podpisu smlouvy. Výše úhrady je součástí smlouvy. Veškeré osobní údaje uvedené v této smlouvě
podléhají ochraně zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), účinného ode dne 25.
května 2018.a budou použity výhradně pro potřeby RC Fazole, z.s.
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Přihláška – Evidenční list
Při přijetí dítěte do dětské skupiny předají rodiče ke kontrole rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
V Evidenčním listu dítěte budou uvedeny následující údaje:
jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu dítěte
datum narození a rodné číslo dítěte
zdravotní pojišťovna dítěte
státní občanství dítěte
jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a telefonické spojení zákonného zástupce a další
osoby, pověřené rodiči vyzvedáváním dítěte
adresa pro doručování písemností
e-mailová adresa
dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá
způsob úhrady nákladů za službu péče o dítě v DS

Údaj o zdravotním stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský
lékař, a to před nástupem dítěte do DS.
Rodiče nahlásí každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a
telefon).
Evidenční list a Smlouva o poskytování služby péče o dítě v DS jsou nedílnou součástí.
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu dětské skupiny, oprávněné
orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV – Plán výchovy a péče o dítě
Plán výchovy a péče o dítě je volně dostupný na webových stránkách a v prostorách RC Fazole, z.s.

Článek V – Denní program DS
Dospělý v DS Fazolka vystupuje v roli asistenta nebo průvodce po třídě a v pravidlech slušného
společenského chování. Dítě, které se může řídit vlastním zájmem a vlastním tempem, pracuje
s různými didaktickými pomůckami, aby našlo takovou činnost, která ho bude uspokojovat a
posouvat ve vývoji kupředu. Vlastní činnost a dosahování dílčích úspěchů bez tlaku vnějšího okolí
posilují sebedůvěru dítěte.
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Pobyt venku
Během denního programu dbáme na dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu
venku, minimálně 1 hodinu denně (dle počasí): dopoledne 10 - 11hodin, případně i odpoledne po
odpočinku do ochodu dětí domů. 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.
Prostory k pobytu venku:
- využíváme naše soukromé venkovní oplocené hřiště,
- dále hřiště, která jsou k dispozici na území města Písku
Odpočinek, spánek, relaxace
Vychází z individuálních potřeb dětí a přání jejich rodičů. Po obědě cca 30min. odpočívají všechny děti
při čtení pohádky. Děti se na spánek převlékají do pyžama. Děti nemusí spát, pouze odpočívat, mají
možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Během odpočinku mohou vždy samostatně
uspokojit své hygienické potřeby. Děti s nižší potřebou spánku mohou případně vstát, pečovatelky
jim nabídnou náhradní aktivity (klidné hry).
Ozdravná opatření
- pravidelné větrání tříd
- pečovatelky regulují přiměřenou teplotu
- dostatečný pobyt venku, v teplých dnech využití co nejdelšího pobytu venku
- kontrola vhodného oblečení dětí ve vnitřních i vnějších prostorách
- denně čištění zubů po obědě
- zhodnocujeme individuální potřeby a možnosti dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu
- třídy jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem
Při péči o dítě jsou dodržována veškerá hygienická a bezpečnostní pravidla a péče je zajišťována
v souladu se zvláštními požadavky na péči o dítě a s ohledem na věk a vývojovou úroveň dětí.

Článek VI – Příchody dětí do DS
Nejpozdější příchod dítěte je akceptován v 9.00 hod. kvůli zajištění dostatečného času pro nerušenou
práci dětí. Při příchodu do DS rodič předá dítě včetně osobních věcí dítěte učitelce či asistentce.
Rodiče nevstupují do třídy bez vyzvání. Výjimkou jsou předem domluvené náhledy do školky .
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Dítě je potřeba odhlásit z pravidelné docházky den předem nebo nejpozději do 9:00 hod. ráno (v
případě nemoci), aby nevznikl nárok na úhradu stravného.
Do DS je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a
to zejména zvířat, dráždivých chemických látek, léků, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých
předmětů (nožů, zbraní, jehel, apod.). Dále děti nesmí mít u sebe, ani ve skříňce sladkosti a cenné
předměty. Za obsah kapes, tašek a batůžku odpovídá rodič nebo odpovědný zástupce.
Provozovatel přebírá odpovědnost za dítě až do okamžiku předání dítěte lektorem oprávněnému
zástupci. Během přítomnosti rodičů nebo oprávněných zástupců personál RC Fazole, z.s. za dítě
nezodpovídá.

Článek VII – Adaptace v DS
Každé dítě je individuální a příchod do nového prostředí snáší jinak. Pro většinu dětí je adaptace
na nové prostředí nejjednodušší, když rodiče svoji přítomnost zbytečně neprotahují a po rozloučení
bez odkladu odejdou. Pedagogové dětem vždy pomohou odchod rodičů zvládnout a rodičům dítěte
zavolají nebo pošlou SMS, jak dítě adaptaci zvládá. V případě problematické adaptace lektoři
s rodičem konzultují další postup.
Děti se za přítomnosti „cizích“ lidí hůře soustředí, a proto se jejich návštěvy omezují na minimum.
Několikrát do roka jsou pořádány dny pro celou rodinu, aby se i rodinní příslušníci mohli účastnit dění
ve třídě. Pokud se dospělí chtějí přesto do třídy podívat i v běžný školní den, mohou tak učinit kdykoli
po domluvě ředitelkou DS.

Článek VIII – Vyzvedávání dětí z DS
Rodiče nebo oprávnění zástupci jsou povinni vyzvednout si dítě alespoň 10 minut před koncem
provozní doby. Děti jsou předávány v prostorách RC Fazole,z.s. jedině rodičům nebo oprávněným
osobám, tedy osobám uvedeným na přihlášce nebo osobám, o kterých je personál
předem písemně informován (lze i mailem). Oprávněná osoba může být vyzvána k předložení OP. Od
chvíle, kdy je přítomen rodič nebo oprávněná osoba, personál za dítě dále nezodpovídá.
Dítě se před odchodem s lektory loučí slovně nebo potřesením rukou.

Článek IX – Kola, kočárky, autosedačky a parkování
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Kola, kočárky ani psy nelze kvůli hygienickým a bezpečnostním opatřením vnášet a vpouštět
do vnitřních prostor RC Fazole, z.s.. Kola, kočárky a psy lze nechat u plotu s ohledem na venkovní
provoz Městského areálu. Dětské autosedačky lze umístit do předsíňky za vchodovými dveřmi
vpravo.
Parkování v areálu není zajištěno. Parkování delší 1hodiny zde pokutuje Městská policie. Parkování je
možné u silnice před vjezdem do areálu.

Článek X – Hygienicko-protiepidemický režim
Nemoc dítěte, úrazy a omlouvání z programu
S ohledem na ostatní děti a dospělé si provozovatel vyhrazuje právo nepřijmout nebo vyloučit z DS a
RC Fazole dítě s následujícími příznaky: horečka, kašel, krvácení, výtok změněné barvy nebo hojný tok
hlenu z dutiny nosní, průjem nebo zvracení, červené oči či zánět očí, bolesti v uchu, zvětšené míšní
uzliny nebo slinné žlázy, zarudlo v krku, křeče, vyrážka, bradavice, bolestivé močení, vši, hnidy ve
vlasech či paraziti od zvířat a jiná nakažlivá onemocnění. Rodič, nebo zákonný zástupce se zavazuje
nahlásit výskyt některé z nakažlivých nemocí v rodině, i když je samotné dítě zdravé: například
žloutenka, salmonelosa, TBC, neštovice apod.
Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna
náležitá péče a pomoc.
Všechny děti v dětské skupině jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v dětské
skupině a při akcích dětskou skupinou organizovaných. Úrazem v DS není ten, který se stal dítěti na
cestě do zařízení a zpět.
Úrazem v dětské skupině je úraz, který se stal dítěti při výchově, a při činnostech, které s nimi přímo
souvisejí. První pomoc je povinen poskytnout každý zaměstnanec RC Fazole. Každý i drobný úraz
dítěte či zaměstnance zapíše pečovatelka do knihy úrazů, která je uložena na sjednaném místě a při
převzetí dítěte rodičem podepsán. Rodič dítěte bude ihned kontaktován personálem RC Fazole,z.s..
Rodič je povinen si vyzvednout dítě bez prodlení v co nejkratší možné době.
Do knihy se píše i způsob ošetření, informuje se ředitelka dětské skupiny. Záznam o úraze musí být
sepsán do 24 hodin, ve čtyřech vyhotoveních. V nezbytně nutných případech rodiče podpisem
smlouvy péče o dítě udělují svůj souhlas s přivoláním ZZS (Zdravotnické záchranné služby).
Dětem nepodáváme léky s výjimkou bezprostředního ohrožení života.
Nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci i z jiného důvodu se oznamuje osobně nebo telefonicky či SMS
na telefonním čísle 775 177 640 nebo na emailu rcfazole@gmail.com.
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Článek XI – Co si vzít s sebou
Každé dítě má v DS označené místo, kam si ukládá své osobní věci.
Dítě potřebuje jednu domácí obuv s pevnou patou, sadu náhradního oblečení na převlečení (tepláky,
spodní prádlo, ponožky, tričko), pláštěnku a v deštivé dny holiny. Ven se chodí téměř za každého
počasí.
Do koupelny dítě potřebuje vlastní hrníček a kartáček na zuby, ručník, který berou rodiče každý pátek
na vyprání. Pokud dítě ve školce odpoledne spí, je potřeba ho vybavit pyžamem na spaní, polštářkem
a dekou, které zůstávají v ložnici a vrací se domů na vyprání jednou za tři týdny.
Veškeré oblečení musí být pohodlné, volného střihu a umožňovat dítěti samostatně se obsloužit
při převlékání a na toaletě, a takové, u kterého nevadí znečištění barvami, jídlem apod. Personál není
zodpovědný za poškození oblečení dítětem při programu nebo nesprávným výběrem oblečení.
Oblečení a obuv doporučujeme podepsat.

Článek XII – Stravování a nakládání s odpady
Děti se stravují dopolední svačinou, obědem a odpolední svačinou ze smluvní vývařovny (Natural).
V případě zvláštních diet si mohou přinést jídlo v řádně podepsané krabičce. Pitný režim je zajišťován
pitnou vodou z kohoutku z místního vodovodního řádu, která je dětem přístupná po celý den, a
neslazeným čajem.
Obědy se vydávají od 11:30 do 12:30 hodin. Polévku si nalévají děti z připravených mís, hlavní jídlo na
talíře připravuje pečovatelka, děti mají právo si v rámci své porce přidávat. Při obědě děti používají
dle svých schopností příbory, po obědě po sobě uklidí nádobí, utřou stolečky, zametou podlahu.
Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby pečovatelka.
Svačiny se podávají v době od 9:30 hodin do 10:00 hodin, odpoledne od 14:30 do 15:00 hodin –
pečovatelky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si vybírají množství potravin i druh.
Na svačinky nám také rodiče dětí mohou poskytnout přiměřené množství čerstvého ovoce a zeleniny
ze zahrádky pokud nejsou pěstovány u silnice a nejsou chemicky ošetřeny.
Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 20 minut v návaznosti na program. Násilné
nucení dětí do jídla považujeme za nepřípustné.
Nádobí se ihned umývá v myčce v prostorách přípravy jídla. V dětské skupině se stravují pouze děti a
zaměstnanci, žádní cizí strávníci.
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Nakládání s odpady
postupy při třídění a sběru odpadu:
Papír, plasty, sklo-jsou shromažďovány v plastových taškách v prostorách šatny a každý týden
vyneseny do nádob na třídění odpadu.
Ostatní domovní odpad je v plastových sáčcích vynášen do popelnice umístěné mimo prostory RC a
vyvážené městskými službami.
Pokud děti používají pleny, odnáší si je týž den rodiče sebou domů. Podporujeme však nácvik chození
na nočník.

Článek XIII - Způsob a četnost úklidu a čištění
Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách dětské skupiny zodpovídá pracovnice úklidu.
Zároveň také zodpovídá za správné použití čisticích a dezinfekčních prostředků. Kontrolu provádí
ředitelka dětské skupiny.
Rozpis úklidových prací
Denně:
- setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytu topných
těles a klik u dveří
- vynášení komunálních odpadků, vyčištění koberců vysavačem
- pomocí prostředků s dezinfekcí umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech
Týdně, vždy v pátek:
- omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů
- dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku
Utěrky, případně ubrusy jsou prány podle potřeby. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého,
1x v měsíci se omyjí regály na prádlo dezinfekčním roztokem.
2x ročně:
- umytí oken včetně rámů
- umytí svítidel
- celkový úklid všech prostor skupiny
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Malování:
třídy - 1x za dva roky
Seznam používaných dezinfekčních přípravků:
Tekuté mýdlo DM Balea, Alverde, přípravek na mytí nádobí, desinfekce, tekutý prášek na praní Frosh, na podlahy Alex, Sanitol – AC Marca SA, přípravky do myčky DM drogerie, Denkmit, Tiera
verde- sůl do myčky, univerzální čistič.

Článek XIV – Pravidla chování dospělých
Všichni návštěvníci DS se řídí následujícími pravidly:
Nevměšujeme se do práce dětí a nekomentujeme ji. Dospělý se upozadí, pozoruje. Dítě pracuje,
protože pracovat chce, nepotřebuje chválu ani opravování. Nepomáháme, pokud nás o to dítě
nepožádá.
Ve třídách nepoužíváme mobilní telefon.
Ve třídě se chováme tiše, chodíme pomalu a co nejméně. Pokud chceme dítěti cokoli sdělit,
nevoláme přes celou místnost, ale pomalu za ním dojdeme a řekneme mu, co potřebujeme. To samé
očekáváme i od dítěte: „Pokud něco potřebuješ, přijď, prosím, za mnou.“
Když dítě ve třídě běhá a křičí, říkáme: „Ve třídě chodíme pomalu a mluvíme tiše. Křičet a běhat
můžeme venku.“ Pokud běhá a křičí dál, potřebuje práci. Nechte to na personálu DS.
Respektujeme práci a pracovní prostor toho druhého. Bez dovolení nesaháme dítěti do práce.
I v případě, že chcete jen pomoci. Používáme dotaz: „Mohu s tebou, prosím, pracovat?“ A
akceptujeme odpověď dítěte, ať je kladná či záporná. Také nedovolte svému dítěti, aby sahalo do
Vaší práce, pokud si to nepřejete. Pro dítě je velice důležité, aby samo zvládlo překonat drobné
překážky při své práci.
Věci uklízíme na správné místo, kde jsme si je vzali. Řád a pořádek dává dětem pocit jistoty a bezpečí.
Když se jejich mozek nemusí zabývat hledáním, kde co je, má větší prostor a klid na učení.
K lidem se chováme tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Mluvíme spolu s respektem.
S pomůckami zacházíme tak, jak chceme, aby ostatní zacházeli s naším cenným majetkem.
Činnost dítěte okamžitě zastavujeme, když je nebezpečná - pokud dítě poškozuje samo sebe, ostatní
lidi, zvířata nebo věci, nebo pokud hrubě porušuje pravidla slušného chování.
Montessori pedagogika se zakládá na pozorování dětí, a proto i my se co nejméně vměšujeme do
práce dětí. Dětem ukážeme, jak se s pomůckou pracuje. Pak je necháme, aby získaly vlastní
zkušenost. Někdy děti činnost opakují mnohokrát, a to s velkým soustředěním, než se jim podaří ji
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vykonat zcela správně. Byla by škoda přerušovat tuto chvíli tím, že je budeme opravovat nebo jim
pomáhat. Zdravé sebevědomí jim roste právě tehdy, když obtížnost překonají.

Článek XV – Vyloučení dítěte z programu
Provozovatel je oprávněn vyloučit dítě, které je nezvladatelné (např. odmítá naslouchat personálu,
ohrožuje jiné děti, či jim, nebo sobě ubližuje, narušuje opakovaně program apod.). Vyloučení dítěte
znamená, že pedagog kontaktuje telefonicky rodiče, aby se neprodleně dostavili do RC Fazole, z.s. a
zajistili péči o dítě sami. Dítěti, u kterého dochází opakovaně k vyloučení z programu pro
nezvladatelné chování, může být v budoucnu do DS odepřen vstup.

Článek XVI - Zacházení s majetkem dětské skupiny
Děti jsou pečovatelkami vedeny k ochraně majetku. V případě poškozování bude tato záležitost
projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována náhrada škody v co nejkratším termínu.

XVII– Závěrečná ustanovení
Rodiče jsou seznámeni a souhlasí s tím, že zařízení RC Fazole, z.s. může sloužit jako místo výkonu
pedagogických pozorování a praxe studentů pedagogické fakulty JČU, mezinárodního výcvikového
institutu Association Montessori Internationale Prague a diplomovaného kurzu Montessori
společnosti, o.s., a Duhovka institutu. Studenti jsou řádně poučeni a proškoleni v zásadách přístupu
k dětem předškolního věku a vždy pracují pod dohledem stálého pedagoga školky.
Těmito Vnitřními pravidly nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád jednostranně doplňovat nebo upravovat.
Seznámení se s Vnitřními pravidly a jejich dodržování je závazné pro všechny zaměstnance DS a
rodiče dětí navštěvujících DS.
Aktuální znění těchto Vnitřních pravidel je zveřejněno v prostorách RC Fazole, z.s. a na webových
stránkách www.fazole-pisek.cz.
Tato Vnitřní pravidla jsou platná a účinná od 1.8.2018

V Písku dne 20.5.2018
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