
 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

 

Název dětské skupiny:  „Anglická zahrada“ 

Adresa:  Tylova 153/17, 37001 České Budějovice 

Provozovatel:  Anglická zahrada z.s. 

IČO   06523633 

Spisová značka  L 7407 vedená u Krajského soudu v Českých  

Budějovicích 

Ředitelka:  Mgr. Kateřina Hůlková 

Zástupkyně ředitelky:  Zdeňka Cibulková 

Zpracovatel:  Mgr. Kateřina Hůlková 

Webové stránky:  http://www.anglickazahrada.cz/ 

Kontaktní telefon:  +420 608 184 658 

E-mail:  zahradaanglicka@gmail.com 

Typ:  celodenní s pravidelným provozem 

Kapacita:  12 dětí 

Datum zahájení poskytování péče o dítě:  1.9.2018 

Provozní doba:  7:00 – 16:30 

 

Přijímání dětí 

Děti jsou přijímány pouze vedením dětské skupiny. Před přijetím dítěte do dětské skupiny 

organizujeme vstupní pohovor s rodiči. Před přijetím dítěte do dětské skupiny nebo 

nejpozději v den nástupu do dětské skupiny rodiče předloží následující dokumenty: 

- Evidenční list s potvrzením od lékaře. 

- Rodný list dítěte 

- Zdravotní průkaz dítěte (kopii očkovacího průkazu, kopii kartičky zdravotního pojištění) 

- Dokument dokládající zaměstnanecký vztah nebo podnikatelskou činnost aspoň jednoho z 

rodičů (tj. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce) 

anebo potvrzení OSVČ. Případně potvrzení z Úřadu práce nebo potvrzení o studiu 



- Smlouvu o péči s údaji obou rodičů a podepsanou oběma rodiči 

Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat vychovatelce. Při vstupu dítěte 

do školky je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

   



 

Zdraví dětí 

Dětská skupina přijímá pouze zcela zdravé děti. Vychovatel(ka) má právo, v zájmu 

zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě s nachlazením či jiným onemocněním. Po 

nemoci jsou děti do dětské skupiny přijímány bez potvrzení lékaře. To může být 

vyžadováno tehdy, když přetrvávají příznaky onemocnění dítěte.  

 

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt závažnějšího infekčního onemocnění v rodině. V takovém 

případě může být potvrzení od lékaře vyžadováno. Rodiče nesou odpovědnost za to, že 

přivádí dítě do dětské skupiny zdravé. Rodiče se dostaví do dětské skupiny v případě, že 

budou informováni, že je jejich dítě nemocné. 

 

Bezpečnost, hygiena a pobyt venku 

Vychovatel(ka) odpovídá za bezpečnost dítěte od doby, kdy dítě osobně převezme od rodičů 

nebo jejich zástupců, až do doby, kdy jej opět rodičům či zástupcům osobně předá. 

Zástupcům rodičů bude dítě předáno na základě Seznamu oprávněných osob, který je 

součástí smlouvy. 

Vstup do prostorů dětské skupiny je možný pouze v přezutí. Děti si pravidelně čistí ruce - 

před jídlem, po jídle, po činnosti, kde dochází k ušpinění rukou, např. malování, lepení, 

modelování apod.  Každé dítě má vlastní ručník.  

 

Pobyt venku je minimálně hodinu denně (dle počasí). V letních měsících se činnosti 

přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -8°C, při silném 

větru, dešti a při inverzích.  

 

Organizace a průběh dne 

Příchod dětí do dětské skupiny je nutný nejpozději do 8:15 hod. Vyzvedávání dětí je možné: 

- Od 12:15 (po obědě) 

- mezi 14:45 a 17:00 

Následující časový harmonogram je pouze orientační (konkrétnější informace jsou vždy 

zveřejněny na nástěnce v dětské skupině s aktuálním programem na jednotlivý měsíc.) 

   



 

Orientační harmonogram 

07:00 – 8:15  Ranní scházení (hry a činnosti dle výběru dětí) 

08:30   Ranní přivítání na elipse 

08:45 – 9:15  Hygiena, svačina 

09:15 – 10:00  Výchovná aktivita 

10:15 – 11:30  Pobyt na čerstvém vzduchu (délka pobytu je přizpůsobena aktuálnímu počasí 

a ročnímu období) 

11:30 – 12:15  Hygiena, oběd 

12:15 – 12:30  Hygiena, příprava na odpočinek 

12:30 – 14:30  Odpočinek (čtení pohádky, klid na lůžku; pro děti které nespí, 30-60 minut 

odpočinek, poté hra nebo předškolní příprava u předškoláků) 

14:30 – 15:15  Svačina 

15:15 – 16:30  Volnočasové aktivity, rozcházení dětí domů 

 

Seznam věcí s sebou 

- přezůvky 

- pohodlné oblečení na pobyt uvnitř a alespoň jednu sadu náhradního oblečení (tričko, 

kalhoty, ponožky či punčocháče, prádlo), u mladších dětí doporučujeme raději dvě sady 

náhradního oblečení 

- vhodné oblečení na ven (dle ročního období) 

- pláštěnka, holínky 

- pyžamo  

- pleny, krém a ubrousky, pokud je dítě používá 

 Všechny věci prosíme podepsat. 

 

Nepřítomnost dítěte 

Nepřítomnost dítěte oznamte telefonicky do 8:00 hod. Obědy je možné odhlásit na stejném 

telefonním čísle nejpozději den dopředu, a to do 12:00 hodin. Při nástupu dítěte zpět do 

dětské skupiny po nemoci rodiče sami obědy přihlašují na stejném telefonním čísle, a to 

rovněž den předem do 12:00 hodin. 

   



 

Školkovné, termíny a způsob platby 

 

1. Školkovné hradí rodiče podle platného ceníku viz “Anglická zahrada - ceník s 

platností od 1. 9. 2018” 

2. Školkovné není při nepřítomnosti dítěte vratné. 

3. V případě dlouhodobé absence - manipulační poplatek 800 Kč, přítomnost nejvýše 3 

dny v měsíci. 

4. Termíny plateb: Měsíční platba je splatná nejpozději poslední pracovní den 

předchozího měsíce. 

5. Způsob platby: 

a) Bezhotovostně převodem na účet zřizovatele u KB, číslo 115-7209800297/0100, 

variabilní symbol: měsíc a rok, za nějž se školkovné platí, do poznámky jméno 

dítěte. 

b) Inkasem - souhlas s inkasem je na samostatném formuláři a je případně přílohou 

smlouvy. 

c) Poštovní poukázkou na adresu zřizovatele. 

d) Hotovostně na příjmový pokladní doklad zřizovatele. 

 

Strava 

Obědy jsou dováženy externí dodavatelskou firmou, která je schopná zajistit i dietní 

varianty obědů. Svačiny si děti připravují společně s vychovatelkami. 

1. Cena stravného: 15,- dopolední svačina, 60,- oběd, 15,- odpolední svačina 

2. Stravné je při nepřítomnosti dítěte možno odhlásit do 12h předchozího dne. 

3. Není možno požadovat v době nepřítomnosti dítěte výdej jídla do jídlonosičů či 

náhradní variantu stravování. 

4. Stravné je možné domluvit individuálně za měsíční poplatek. 

5. Přinášení vlastní stravy v uzavřených a označených nádobách je možné domuvit 

individuálně. 

 

 

V  Českých Budějovicích dne 30. srpna  2018 

 

Schválila s okamžitou platností: Mgr. Kateřina Hůlková 



 


