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DĚTSKÁ SKUPINA AVIDA 
PROVOZNÍ ŘÁD 

 

1. ÚVOD 

Provozní řád dětské skupiny AVIDA (dále jen „DS“) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech 
zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování DS. Je nezbytnou 
součástí dohody mezi rodiči a provozovatelem, (dále jen „Provozovatel“). 

Školy AVIDA je spolek, který vznikl především za účelem aktivní, smysluplné a plnohodnotné péče a rozvoje dětí 
a podpory rodin s malými dětmi ve zdravém životním stylu a v souladu s respektujícím přístupem. Děti inspirujeme 
a pomáháme jim zvládat každodenní výzvy. Chováme se zodpovědně vůči sobě, ostatním i všemu, co děláme. 
Věříme v lásku k člověku a životu, máme úctu k dětství, přátelství a spolupráci. Vyznáváme otevřenou 
a vzájemně respektující komunikaci a přátelskost. 
 

2. PROVOZNÍ PODMÍNKY 

Dětská skupina AVIDA, zařízení péče o děti pro veřejnost a je provozována na adrese K Trnkám 2135/6, 143 00 
Praha 4 – Modřany. K dispozici jsou 2 místnosti, kuchyň, sociální zařízení a šatna. Prostory splňují veškeré 
stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009Sb. a vyhlášky 
410/2005 Sb. 

DS probíhá v samostatném prostoru a přilehlé zahradě. V zázemí je k dispozici teplá i studená tekoucí voda            
a oddělené sociální zařízení - toalety, umyvadla a sprchový kout. V prostorách je kuchyňka s dvojdřezem                    
a myčkou na nádobí. Dům je vybaven rekuperací s řízeným větráním a podlahovým topením. Program probíhá 
také na zahradě DS a v blízkém okolí. 

Zahájení poskytování péče: Dětská skupina AVIDA byla zaregistrována dne “27.6.2016”. 

3. DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 

Budova DS je vzdálená cca 200 m od zastávky autobusu (Družná). Před budovou je možnost zaparkovat na 
veřejné komunikaci přímo v ulici nebo v blízkém okolí. 

4. PROVOZNÍ DOBA  

Provoz DS je celotýdenní, pondělí - pátek od 8:30 do 15:00 hodin. DS je v době školních prázdnin otevřena na 
základě předem stanoveného programu, v době státních svátků je DS zavřená, pokud není rozhodnuto jinak. 
Docházka dítěte do DS začíná na základě dohody s rodiči jakýkoli den v měsíci, podle volné kapacity.  

5. KAPACITA SKUPINY 

Kapacita skupiny max.10 dětí na den, věříme v individuální přístup k dětem a jejich potřebám. Do DS pro veřejnost 
přijímáme děti předškolního věku od 15 měsíců. Program DS zajišťují 2 zaměstnanci s odpovídající kvalifikací. 
Pokud zájem rodičů přesahuje kapacity DS, vede Provozovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle 
volných míst. 
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6. ZÁPIS 

Před zápisem vyžadujeme osobní navštěvu DS bez účasti dítěte, aby zájemci měli možnost seznámit se                   
s prostředím, zázemím,zaměstnanci a odpověděli jsme na všechny dotazy, které rodiče k provozu zajímají. Zápis 
dětí do DS probíhá v termínu určeném Provozovatelem na základě kontaktování rodiče, popř. průběžně, podle 
zájmu rodičů o docházku a podle volných míst v DS.  

7. PŘÍSPĚVEK 

Příspěvek za péči v DS (dále jen „příspěvek“) se hradí do 25. dne předchozího měsíce v hotovosti nebo na 
bankovní účet Provozovatele. Variabilním symbolem je přidělené číslo dítěte (specifikované ve smlouvě). Služba 
péče o dítě je poskytována provozovatelem s částečnou úhradou nákladů. Výše příspěvku za péči v DS je 
stanoven dle platného ceníku podle docházky dítěte. 
 
Číslo bankovního účtu: 261711759/0300 vedený u ČSOB, Var.symbol: specifikován ve smlouvě. Při přijmutí dítěte 
do DS rodič zaplatí registrační poplatek 3000,- Kč. Platba bude provedena do 14 dnů od podpisu smlouvy.                
V případě nenastoupení nebude poplatek vrácen. Cena nezahrnuje stravné.   

8. STRAVA 

Stravování je individuální. Po celý čas provozu je k dispozici pitná voda a ovocný čaj (dětský). Na dobrý pitný 
režim dohlíží zaměstnanec DS. 

9. DOCHÁZKA 

Od všech dětí je očekávána pravidelná docházka, kromě případů nemoci či zranění. Absence nejsou 
nahrazovány. 
Předávání dítěte - rodiče předávají dítě v čase 8:30 – 8:45 hodin. Předávání probíhá v prostorách DS. Každé dítě 
přijaté do DS je povinné mít k dispozici docházkovou (čipovou) kartu pro evidenci docházky. Karta je přidělena 
provozovatelem po podpisu smlouvy. Při příchodu a odchodu je nutné označení ve čtecím zařízení („odpíchnutí“ 
ve čtečce karet). Předáním se rozumí přivítání zaměstnance s dítětem za přítomnosti rodiče (popř. osoby 
zmocněné). Rodiče jsou povinni vždy při předávání i vyzvedávání dítěte oznámit vychovatelce jakékoliv změny 
ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. Při ranním předávání dítěte rodič informuje zaměstnance o důležitých 
okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Rodič předává 
dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. Dochvilnost při předávání dětí je 
nezbytná pro zajištění programu a provozu DS. 
Zaměstnanec nesmí do DS převzít dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového stavu, který by 
ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v DS (teplota, kašel, zánětlivá rýma apod.). Dítě je nutno nechat doma           
v případě, že se v rodině vyskytlo infekční onemocnění (žloutenka, salmonelosa apod.) nebo se u něj v minulých 
hodinách objevily některé z těchto příznaků: zvýšená teplota, zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den 
po vymizení symptomů), průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů), bolest v uchu, 
bolest břicha, pálení při močení.   
Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, jsou povinni tak učinit. Pokud se objeví příznaky 
onemocnění v době pobytu v DS (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informováni     
a vyzváni k vyzvednutí dítěte a jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout a dle závažnosti vyhledat 
lékařskou pomoc. V akutních nebo vážných případech bude zavolána rychlá záchranná služba a rodiče budou 
okamžitě informováni.   

Vyzvedávání dítěte: Čas určený pro Vyzvedávání dětí probíhá mezi 12:15 – 12:30 hodin a 14:45 – 15:00. Při 
pozdějším vyzvednutí než ve 15:00 hodin bude účtován poplatek 150Kč/hodina. Dítě je předáno zpět pouze rodiči 
nebo osobě písemně zmocněné rodičem (uvedené v Kartě dítěte). Zaměstnanec při odchodu dítěte informuje 
rodiče o případných úrazech dítěte či nezvyklém chování. Při zájmu rodičů sdělí i další informace o událostech         
v DS během dne, rodič dotává denní zprávu o činnosti dítěte v DS. Vyzvednutí či přivedení dítěte v jiném čase je 
možné po předchozí domluvě se zaměstnancem. 
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Omlouvání dítěte: Zástupce dítěte dítě omlouvá prostřednictvím e-mailu: info@skolyavida.cz, sms zprávou nebo 
telefonicky zaměstnanci DS. 

10. EVIDENCE DĚTÍ 

Evidence dětí je prováděna pomocí elektronického docházkového systému. Zaměstnanec bude mít k dispozici 
vyplněnou přihlášku a evidenční list s kontakty na rodiče (zák. zástupce) a písemný seznam osob zmocněných   
k vyzvedávání dítěte tak, aby byla zajištěna bezpečnost dítěte. Rodiči dítěte bude na konci měsíce předloženo 
Potvrzení o docházce, které bude po kontrole rodičem podepsáno. 

11. HARMONOGRAM DNE 

V dopoledním bloku (programu) jsou dětem nabízeny aktivity a hry, kde děti mají možnost spontánně utvářet svou 
činnost a aktivity, které jsou dětem nabízeny pod vedením lektora. Denní režim se přizpůsobuje aktuálním 
potřebám dětí a počasí. Po dopoledním bloku a pobytu venku následuje oběd, poté odpočinek a odpolední blok. 

08:30 – 08:45 příchod dětí do DS, volný výběr aktivit, 
08:45 – 10:30 dopolední blok - volný výběr výtvarných a poznávacích  
10:30 – 11:30 pobyt venku, volná hra, rozvoj hrubé motoriky, zahradničení 
11:30 – 12:15 hygiena a oběd  
12:15 – 12:30 společný úklid po obědě, hygiena 
12:30 – 14:30 odpočinek, čtení, vyprávění, u nespících dětí odpolední blok 
14:30 – 15:00 úklid, odpolední svačina, volná hra a aktivity, pobyt venku 
 

Vyzvedávání dětí probíhá mezi 12:15 – 12:30 hodin a 14:45 – 15:00. Časový harmonogram může být 
upraven podle potřeb kolektivu dětí. 
 

12. VYBAVENÍ DĚTÍ 

Každé dítě má oblečení pro pobyt ve vnitřních prostorách DS uloženo v osobním šuplíku a oblečení na ven na 
místě v šatně. Oblečení rodič průběžně kontroluje a obměňuje. Rodiče odnášejí vyprat pyžamo podle potřeby 
(1x týdně). Do DS prosím nepatří vlastní hračky dětí a cennosti (je možno dát např. malou hračku na spaní). 
 
Co dítě do DS potřebuje: 
• Hygienické potřeby (zůstává v DS): zubní kartáček, pasta, hřeben, plenky (jsou-li potřeba) 
• Náhradní oblečení do třídy (zůstává v DS): 2 trička, 2 kalhoty / tepláčky / legíny, 3x spodní prádlo / tréninkové 
kalhotky, 2x ponožky, bačkorky – plné, nazouvací (jakékoli klasické bačkorky, se zapínáním na suchý zip, 
nevhodné jdou crocs i bačkorky s přaskami). 
• Oblečení na ven (doporučujeme 1 set nechat v DS): čepice / klobouk, mikina, kalhoty, nepromokavý overal 
/ kalhoty + bunda / pláštěnka, bezpečná venkovní obuv, holinky. 
• V zimních měsících: čepice, rukavice, šátek / šála, kombinéza, nepromokavé boty 
 

Všechny věci prosíme podepsat nebo označit značkou či monogramem. 
 
 

13. BEZPEČNOST 

Pravidla pro provoz ve vnitřních prostorách DS: Prostředí je vytvořeno s ohledem na bezpečnost dětí. Všechny 
aktivity jsou přizpůsobeny velikosti a síle dětí, jsou zdravotně nezávadné. Ve třídě učíme děti dodržovat pravidla 
(běháme venku, na židli se sedí, u stolu a jídla sedíme, apod.).  

Pravidla pro provoz na zahradě: Děti se ze zahrady nevzdalují, zůstávají ve skupině.  
Pravidla pro pobyt venku, mimo protory DS: Držíme se pohromadě a v bezpečně vymezeném prostoru určeném 
zaměstnanci. Čekáme na sebe. Při jídle se posadíme, Chováme se k přírodě ohleduplně a s respektem, živé 
necháváme žít. 
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Zaměstnanci poskytnou v případě potřeby první pomoc dítěti. Rodič při podpisu smlouvy souhlasí s poskytnutím 
první pomoci jeho dítěti zaměstnancem. V případě nalezení klíštěte na dítěti bude zaměstnancem vyjmuto               
a rodiče budou informováni.   

14. SPOLUPRÁCE S RODIČI   

Spolupráce s rodiči a rodinou je pro nás i chod DS nesmírně důležitá. Propojením přístupu v rodině je pro děti 
obrovským přínosem. Děti motivuje, když rodiče mají zájem o “školičkové” aktivitity a zapojují se. Organizujeme 
společné akce a rodinné dny, přednášky a Coffee meetingy pro společné setkávání se, sdílení informací a diskuze 
o tématech, které rodiče zajímají. Tyto akce děláme proto, abychom mohli předat kus naší zkušenosti a informací, 
které máme a společně dávali dětem to nejlepší. 
 

15. KONTAKTY 

Petra Šlencová Bílská    
ředitelka Školy AVIDA, 608441344, petra.slencova@skolyavida.cz 
K Trnkám 6, 143 00 Praha 4, www.skolyavida.cz 
 
Právní forma: 

Školy AVIDA z.s., IČ: 01973479, vedený u Městského soudu v Praze pod spis.zn. L26033, 
adresa sídla: K Trnkám 6, 143 00 Praha 4 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovali: Petra Šlencová Bílská a Martin Šlenc 
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