
 

Školička Grébovka, dětská skupina 

 
Provozní řád – vnitřní pravidla 

 

 

Obecně: 

 

Poskytovatelem služby je Protěž, z.ú. 

Sídlo: Praha 10-Vršovice, Rybalkova 186/33 

IČ: 04788320 

Služby jsou poskytovány celoročně, každý všední den, v souladu se zákonem o dětských skupinách 

č. 247/2014 Sb. 

 

Úplata za služby: 

 

Služba péče o dítě v DS Školička Grébovka je poskytována za úplatu. Rodič/zástupce dítěte se 

zavazuje hradit úplatu podle pravidel uvedených ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině, v uvedených termínech a výši stanové ceníkem, který je přílohou smlouvy. 

 

Přijímání dětí: 

 

Do DS Školička Grébovka jsou přijímány děti od 2 do 6 let věku. 

Děti jsou přijímány během celého roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky. 

Dítě je přijímáno do DS Školička Grébovka  na základě podané Žádosti/dotazníku a následně 

podepsané Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  

Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, kterou potvrdí lékař dítěte. 

DS Školička Grébovka nakládá s uvedenými osobními údaji o dětech a rodičích v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Organizace provozu: 

 

Provozní doba je od pondělí do pátku od 8 – 16 hodin. 

 

Režim dne: 

8-9h  příchod dětí, volná hra, snídaně/svačina 

9-10h  dopolední program (cvičení, kreslení, nácvik písniček a říkadel apod.) 

10-11,30h vycházka 

11,30-12h oběd 

12h  vyzvedávání dětí 

12-14,30h odpočinek/spaní 

14,30-16h odpolední program, volná hra, svačina 

15-16h  vyzvedávání dětí 

 

Rodič předává dítě pečovatelce, která se s rodičem a dítětem pozdraví spolu se sdělením „přebírám 

dítě“ a od tohoto okamžiku nese DS Školička Grébovka za dítě odpovědnost. V žádném případě 

nelze poslat dítě samotné do herny, aniž by pečovatelka rodiče spatřila. Rodič při předání zároveň 

případně sdělí důležité informace, která by mohly ovlivnit pobyt dítěte ve školičce, např. stav po 



 

nemoci, drobné úrazy, výjimečné události. Rodiče jsou povinni školičku informovat, pokud se 

v rodině objeví infekční nemoc /např. neštovice, spála, výskyt vší apod./  

Pokud má pečovatelka po příchodu dítěte do školičky podezření na nemoc u dítěte /infekční rýma, 

teplota, vyrážka, výskyt parazitů/ nepřijme ho a vyzve rodiče, aby ho odvedl /vzhledem 

k bezpečnosti a ohledu k ostatním dětem a personálu/. Pečovatelka má v tomto případě právo 

požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě způsobilé k docházce do školičky. 

 

Vybavení dětí do školičky: 

 

Bačkory /ne pantofle/ 

Pyžamo 

Hřeben 

Náhradní oblečení /tričko, spodní prádlo, tepláky, ponožky/ 

Starší tričko či zástěra na výtvarné aktivity 

 

Děti chodí ven v oblečení, ve kterém přijdou do školičky. 

Každé dítě má v šatně přidělené místo (skříňku/krabici) pro náhradní oblečení. 

Za hračky, šperky apod., které si dítě přinese z domova, nenese školička odpovědnost. 

 

Pojištění: 

 

DS Školička Grébovka na uzavřené pojištění odpovědnosti u pojišťovny Direct, a.s. 

V případě pojistné události rodiče s vedoucím učitelem vyplní Hlášení škodní události a v případě 

úrazu jej nechají potvrdit u lékaře, vedoucí učitel dále jedná s pojišťovnou. 

 

  


