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VNITŘNÍ PRAVIDLA 

 

Dětské skupiny pro veřejnost při Školy AVIDA z.s. 
Dětská skupina AVIDA 3-6 

 
 

1. Identifikační údaje 
Název zřizovatele: Školy AVIDA     
Právní forma zřizovatele: zapsaný spolek 
IČ: 01973479 
Telefon: +420 608441344   
Kontakty: info@skolyavida.cz, www.skolyavida.cz                                                                                                      
Dětská skupina AVIDA 3-6 je realizována na adrese: Na Hřebenech I., 1a, 140 00 Praha 4   
Bankovní účet: 261711759/0300, vedený u ČSOB   
Kapacita: 12 dětí, 2 pečující osoby 
Provoz: pondělí – pátek, 8:00 – 17:00 hodin 
Zodpovědná osoba: Petra Šlencová Bílská, ředitelka spolku, petra.slencova@skolyavida.cz 
Zahájení poskytování péče: 1.4.2022           
Platnost dokumentu: od 1.4.2022 
 
 
2. Podmínky poskytování péče v dětské skupině a přijetí dítěte do dětské skupiny 
• Péče bude poskytována předškolním dětem do 6 let věku, popř. do 7 let veku s odkladem školní 

docházky, jejichž zákonný zástupce přijme podmínky Smlouvy o poskytování služby péče o dítě. 
• Poskytovaná péče je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních 

a hygenických návyků dítěte.  
• Poskytování péče je zajištěno během provozní doby DS, tedy v době 8:00 – 17:00 hodin. 

Předpokládá se pravidelný pobyt v minimálním rozsahu 6 hodin denně.  
• Rodiče mohou děti vyzvedávat i během provozu, z provozních důvodů vyzvedávání směřujeme na 

čas 13:15 – 13:30 hodin a 15:00 – 17:00. Pokud rodiče potřebují vyzvednout své dítě v jiných časech, 
domluví se individuálně s pečujícími osobami DS. 

• Provozní doba dětské skupiny může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, 
případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace. O každém eventuálním dočasném omezení 
provozu jsou rodiče v co možném nejkratším termínu podrobně informováni.  

• Personál dětské skupiny tvoří pracovníci s odbornou způsobilosti dle zákona 247/2014 Sb., který je 
v pracovně-právní poměru s Poskytovatelem.  

• K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř dětské skupiny i mimo prostory dětské skupiny je 
personál proškolen v oblasti BOZP a PO.  

• Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v dětské skupině se vztahuje pojištění 
odpovědnosti za škodu provozovatele.  

• Ve všech prostorách dětské skupiny i přilehlých prostorách platí pro zaměstnance dětské skupiny     i 
rodiče dětí přísný zákaz kouření a používání návykových látek.  
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2. Harmonogram dne 
08:00 - 08:30 individuální příchod dětí, volný výběr aktivit 
08:30 – 11:30 dopolední blok – rozvojové a poznávací aktivity 
11:30 – 12:30 pobyt venku, volná hra, rozvoj hrubé motoriky, přírodovědné aktivity na zahradě 
12:30 – 13:15 hygiena a oběd 
13:15 – 13:30 odpočinek, čtení, poslech pohádky, volná hra a aktivity, svačina 
13:30 – 15:00 odpočinek, čtení, vyprávění, u nespících dětí odpolední blok 
15:00 – 17:00 pobyt venku, kroužky, odchod dětí 
 
Rodiče mohou děti vyzvedávat i během provozu, z provozních důvodů vyzvedávání směřujeme na 
čas 13:15 – 13:30 hodin a 15:00 – 17:00. Časový harmonogram může být upraven podle potřeb 
kolektivu. 
 
3. Příspěvek a platby za poskytování služby péče o dítě  
• Provoz Dětské skupiny AVIDA 3-6 je částečně podporován ze státního příspěvku.  
• 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. Cena nezahrnuje 
stravné.  

• Při přijmutí dítěte do DS rodič zaplatí registrační poplatek v výši 3.000,- Kč. Platba bude provedena 
do 14 dnů od podpisu smlouvy. V případě nenastoupení nebude poplatek vrácen.  
 

4. Evidence  
Evidnce dětí je prováděna na základě smlouvy anebo pomocí elektronického docházkového 
systému. Zaměstnanec má k dispozici vyplněný 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.  
 

Vypracovala: Petra Šlencová Bílsklá 
Schválil: Martin Šlenc  

 


