
 
 

Žádám o přijetí svého dítěte k užívání služby péče o dítě ke dni  _ 

 
  

*označte křížkem příslušnou provozovnu 
 

*neoznačujte – vybereme společně při zápisu  
 

☐ *V Dětské skupině Míru 1 - tř. Míru 32, 779 00 Olomouc 
☐ *V Dětské skupině Míru 2 - tř. Míru 32, 779 00 Olomouc 
☐ *V Dětské skupině Míru 3 - tř. Míru 32, 779 00 Olomouc 
☐ *V Dětské skupině Dobnerova 1 – Dobnerova 24, 779 00 Olomouc 
☐ *V Dětské skupině Dobnerova 2 – Dobnerova 24, 779 00 Olomouc 
☐ *V Dětské skupině Na Hradě – Horní nám. 25, 750 02 Přerov 
  

 
 
 
 
 

Současně předkládám vyplněný evidenční list dítěte a prohlašuji, že údaje v něm uvedené jsou správné. 
Nedílnou součástí této žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a v případě dítěte se zdravotním postižením i vyjádření 
školského poradenského zařízení, popř. registrujícího lékaře 

 

Datum doručení žádosti: Převzal: 

 
 

Údaje o dítěti 

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE  

 

Jméno Příjmení 

Datum narození Rodné číslo Místo narození 

Trvalý pobyt 

Státní příslušnost Zdravotní pojišťovna 

 
Zákonný zástupce Matka Otec 

Jméno a příjmení, titul   

Trvalý pobyt   

Adresa pro doručování písemností 
(pokud se liší od trvalého pobytu) 

  

Zaměstnavatel – název a adresa   

Telefonní číslo   

Email   

 
 
 
 
 
 
 

Zřizovatel: Montessori Olomouc z.s., Krčmaňská 470, 783 72 Velký Týnec 
www.pruznaskolka.cz   telefon: 603 724 014   e-mail: info@pruznaskolka.cz IČ: 039 87 566 

☐ V Dětské skupině Kavaleristů - jesle 2.NP Kavaleristů 8 , 779 00 Olomouc 

  

  

  

  

  
 



Dítě bude vyzvedávat (uveďte osoby kromě rodičů dítěte): 
 

Jméno, příjmení Adresa místa pobytu 

  

  

  

  

  

  

  

U rozvedených rodičů: 
Dítě svěřeno do péče: Rozsudkem ze dne: 

 

Vyjádření dětského lékaře: 
Dítě je zdravé, může být přijato do zařízení péče o dítě (jeslí, školky): ano ne 

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: 

Zdravotní: 

Tělesné: 

Smyslové: 

Jiné: 

Jiná závažná sdělení o dítěti: 

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním          ano               ne 
Dítě má doklad, že je proti nákaze imunní                                  ano              ne 
Dítě se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci:    ano         ne 
Alergie: 

Možnost účasti na akcích školy ano ne 
 

(plavání, saunování, škola v přírodě, švp) 

 

V dne      
 

razítko a podpis lékaře 
 

Dávám svůj souhlas Montessori Olomouc z.s. – provozovateli  zařízení péče o dítě k tomu, aby zpracovával a evidoval osobní údaje včetně 
rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a souvisejících 
předpisů. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace zařízení. 
 

 
 

V dne     _ 
podpis zákonného zástupce (žadatele) 

Zdravotní obtíže dítěte zákonný zástupce má povinnost zařízení informovat o zdravotním postižení dítěte, o změně zdravotní 

způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu v zařízení: 
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
DOBNEROVA 1 A DOBNEROVA 2 

(dále jen Smlouva) 
 
dle § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů (dále jen „Zákon"), mezi stranami: 
 
Montessori Olomouc z.s. 
 
IČO 039 87 566 
 
se sídlem Krčmaňská 470, 783 72 Velký Týnec, 
 
za niž jedná Andrea Machů, ředitelka, statutární zástupkyně (dále jen „poskytovatel") 
 
a 
 
Rodiče/zákonní zástupci (dále jen „rodiče"): 

rodič:                                             bydliště:                                                                                                           

PSČ                              

(dále jen „rodiče" nebo každý z nich samostatně „rodič") 
 
 
jakožto zákonní zástupci dítěte:  datum narození:                                  
 
bydliště:  Pokud je odlišné od bydliště matky. 
 

PSČ                                         

(dále jen „dítě") 
 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, poskytovat dítěti péči v dětské skupině: 
☐  Dětská skupina Dobnerova 1 ☐   Dětská skupina Dobnerova 2 

místo poskytování služby: Dobnerova 24, Olomouc dle Zákona. 
Smlouva o poskytování služby péče o dítě je součástí evidence dětí v dětské skupině a poskytovatel ji včetně 
příloh uchovává po dobu 10 let od ukončení poskytování služby péče o toto konkrétní dítě (§ 11 odst. 5 a 6) 

1.2 Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na úhradě nákladů 
poskytované služby a úhradě nákladů spojených s volnočasovými aktivitami 

 
1.3 Rodič uzavírající smlouvu, kterou se prokazuje obsazení kapacitního místa, doloží vazbu na trh práce. 

Podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do DS. Dokladem o vazbě na trh práce je: 

a) pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního vztahu nebo 
služebního poměru rodiče (tedy např. potvrzení vydané zaměstnavatelem), 

b) dokládá-li se denní forma studia rodiče, potvrzení o studiu, 

c) dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče o zaměstnání, potvrzení Úřadu práce - krajské pobočky 
Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní město Prahu o tom, že rodič je veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání, 

d) dokládá-li se povinnost rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné 



2  

 

na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, čestné prohlášení rodiče, který je 
osobou samostatně výdělečně činnou, o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

1.4 Rodič nejpozději v den sjednaného zahájení docházky dodá: 

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, a to včetně dokladu, že se dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní, anebo že se nemůže očkování podrobit pro 
kontraindikaci. 

1.5 Rodič oznamuje poskytovateli každou změnu se zařazením na trhu práce. V případě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) rodič doloží 
existenci takové dohody pro každý další kalendářní rok docházky, a to vždy nejpozději 10. ledna 
příslušného kalendářního roku. 

1.6 Rodič podpisem smlouvy stvrzuje, že, si je vědom státní finanční podpory k péči o jeho dítě v dětské 
skupině a ani on, ani druhý rodič neuzavřeli smlouvu na obsazení kapacitního místa v jiné dětské skupině 
ve stejný čas. S ohledem na příspěvek a jistotu, že nebude vyplacen neoprávněně, vyžadovat potvrzení 
od rodiče. 

1.7 Rodič prohlašuje, že má zájem pro dítě přijmout službu výše uvedenou za podmínek stanovených v této 
Smlouvě. 

2. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ, TRVÁNÍ 
SMLOUVY 

2.1 Sjednaná Služba se poskytuje v 
☐  Dětská skupina Dobnerova 1 ☐   Dětská skupina Dobnerova 2 

místo poskytování služby: Dobnerova 24, Olomouc 

 Sjednaný čas poskytování služby: 
 pondělí      úterý    středa    čtvrtek  pátek  

 
V zaškrtnutých dnech rodič přihlašuje dítě: 

 k celodenní docházce (celodenní vstup) 7:00 – 16:30 
2.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 

je uzavírána na dobu určitou do…………………. Rodič nemůže práva z této smlouvy postoupit na 
někoho jiného. 

2.3 Tento smluvní vztah může zaniknout dohodou obou zúčastněných stran, písemnou výpovědí, uplynutím 
sjednané doby nebo zánikem poskytovatele. 

2.4 Rodič může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v jeho případě pět dní a počíná 
běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla doručena poskytovateli. 

2.5 Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět z těchto důvodů: 

a) jestliže rodič i po opětovném upozornění hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a z 
vnitřních pravidel. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutou 
péči za dobu delší než jeden měsíc od obdržení vyúčtování, 

b) pokud došlo ke změně poměrů dítěte zejména zdravotního stavu (závažné infekční nebo duševní 
onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců poskytovatele), 

c) pokud dítě/ rodič nevyužívá službu v minimálním rozsahu 8 dopolední v měsíci - mimo hospitalizace 
nebo lázeňského pobytu, 

d) v případě, že rodič odmítne přistoupit na zvýšení úhrad za poskytovanou péči v důsledku změn obecně 
závazných právních předpisů, 

e) je-li dítě nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim, dopouští se fyzických útoků etc., 

f)  jestliže rodič odvolá během poskytování výchovné péče souhlas se zpracováním osobních údajů (dle zák. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
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2.6 Výpovědní lhůta pro poskytovatele z důvodů uvedených v odst. 2.5. písmena b) a f) tohoto článku činí 
jeden den, u písmene a), c), d) a e) tohoto článku činí pět dnů a vždy počíná běžet prvním dnem 
následujícím po dni, v němž byla doručena zákonnému zástupci. 

 

3. ÚHRADA NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY, STRAVNÉ 
 

3.1 Financování služby je zajišťováno s využitím státního příspěvku na provoz dětské skupiny. Služba péče 
o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů ze strany rodiče (dále jen "úhrada"). 
Výše úhrady nákladů Služby je stanovena Ceníkem, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2  Rodiče rezervují místo v online rezervačním systému poskytovatele a zde také, v případě nepřítomnosti 
dítěte, rezervaci ruší. Po dobu hlášené nepřítomnosti dítěte může být místo obsazeno jiným dítětem. 

3.3 V případě absence dítěte plyne státní příspěvek na příslušné kapacitní místo z obsazenosti tímto 
nepřítomným dítětem, nebo jiným dítětem, které místo po dobu jeho nepřítomnosti dočasně obsadilo 

3.4 Úhrada nákladů za Službu je splatná bankovním převodem na účet poskytovatele na základě vystavené 
faktury, nebo hotově v DS. Platba musí být provedena v dostatečném časovém předstihu pro provedení 
nabití kreditu do online rezervačního systému. 

3.5 Rozsah docházky dítěte je minimálně 8 dopolední v měsíci, jinak bude místo nabídnuto jinému zájemci. 
 

4. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM 
 

4.1 Poskytovatel se zavazuje dítěti poskytovat stravovací služby. 

4.2 Provozování stravovací služby je zajištěno v souladu s právním předpisem zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle 
vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

4.3 Dětem je poskytována celodenní strava, která odpovídá zásadám zdravé výživy s ohledem na věkové 
zvláštnosti batolat. Strava je připravovaná ve školní jídelně. 

4.4 Celodenní strava zahrnuje 3 jídla, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. 

4.5 Je zajištěn dostatečný pitný režim s ohledem na věk dětí, dobu pobytu v zařízení a klimatické podmínky. 
 

4.6 Cena stravného je stanovena Ceníkem. Pokud dojde ke zdražení potravin, energií, služeb, případnému zvýšení 
DPH, vysoké inflaci, tj. zvýšení na straně vstupů, poskytovatel si vyhrazuje právo na přiměřené zvýšení ceny 
stravného, neboť stravování je zajišťováno externí firmou. 

4.7 Stravování dětí ve věku 1 - 3 roky není zajištěno dle výživových norem podle přílohy Vyhlášky č. 350/2021 
Sb., stravování dětí ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky je zajištěno v souladu s Vyhláškou 
I 07/2005 o školním stravování. 

4.8 Rodiče jsou povinni do evidenčního listu uvést zdravotní omezení dítěte, alergie na stravu, apod. V 
případě, že se v průběhu smlouvy vyskytne u dítěte onemocnění či alergie, pro které nebude vhodné dítěti 
podávat určité potraviny a nápoje, jsou rodiče povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat 
poskytovatele. 

 
 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, VNITŘNÍ PRAVIDLA, ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE 
 

5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem dle § 5 odst. 5 Zákona. 
 

5.2 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině odpovídaly platným 
hygienickým normám. 

 

5.3 Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat zákonné zástupce 
dítěte a předat dítě jeho zákonnému zástupci nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. Zákonný zástupce 
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uděluje souhlas s provedením jednoduchého ověření zdravotního stavu dítěte pečující osobou zejména: 
změření teploty teploměrem v podpaží, prohlídku pokožky dítěte při podezření na výskyt vyrážky nebo jiného 
kožního onemocnění, prohlídku vlasů a pokožky hlavy. 

 
5.4 Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, popřípadě v Evidenčním listě dítěte uvést, jaké 

další osoby mohou dítě vyzvedávat. 
 

5.5 Rodič prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly a plánem výchovy a péče, které jsou přílohou této 
Smlouvy, a dále prohlašuje, že mu výše uvedená příloha byla předána v písemné podobě, že ji přečetl, a že jí 
plně porozuměl. Rodič se zavazuje tyto informace dodržovat. 

 
5.6 Poskytovatel pořizuje fotografie (příp. videozáznamy) z většiny pořádaných akcí a fotografie, na kterých jsou 

děti navštěvující dětskou skupinu. Fotografie, kterými poskytovatel prezentuje svou činnost, zveřejňuje 
nejčastěji na webových stránkách poskytovatele a na Facebooku, v prezentačních materiálech poskytovatele, 
apod. Podpisem této smlouvy zákonný zástupce uděluje souhlas se zveřejňováním obrazových snímků. 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem a Zákonem. 

6.2 Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy jednat každý rodič samostatně. 
Dojde-li mezi rodiči ke změně v péči o dítě nebo soudní rozhodnutí nastaví výhradní péči 
jednoho z rodičů, je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit poskytovateli. 

6.3 Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jimi poskytnutá data obsažená v této smlouvě, 
případně předaná jiným způsobem, pro plnění svých úkolů, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a 
povinností spojených s poskytováním péče o dítě. 

6.4 Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů a 
prohlašují, že byli ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
informováni o zpracování osobních údajů. 

6.5 Podpisem této smlouvy dávají rodiče za dítě souhlas, aby poskytovatel pořizoval obrazové, zvukové či 
audiovizuální záznamy dítěte a rodičů za účelem propagace svých služeb a tyto záznamy zveřejňoval. Při tom 
se provozovatel zavazuje nakládat se záznamy šetrně a šetřit důstojnost dítěte. 

6.6 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. 

6.7 Nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou přílohy: vnitřní 
pravidla a plán výchovy a péče. Rodič je prokazatelně seznámen s těmito základními dokumenty, kterými 
se řídí péče o jeho dítě 

6.8 Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít za 
následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této smlouvy. V takovém případě smluvní strany 
nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe 
splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení. 

6.9 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

6.10 Svým podpisem rodiče potvrzují, že vnitřní pravidla včetně všech příloh převzali a seznámili se s nimi. 

6.11 Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této smlouvě a porozuměly jim. Na důkaz své 
skutečné vůle přijmout závazky založené touto smlouvou zde připojují své podpisy. Smluvní strany tímto 
rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této smlouvy. 

 
V Olomouci dne _ V Olomouci dne _ 

 
 
 

rodič Za Montessori Olomouc z.s. 
Andrea Machů 

 ředitelka statutární zástupkyně 
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY 

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 

 

I. VÝCHOVA A PÉČE 
 
 

1. Plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením 
na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Každé dítě je individualitou, veškeré 
aktivity jsou přiměřené věku a schopnostem dětí. Citlivě vnímáme každé dítě, jeho potřeby, resp. 
kolektiv a jeho potřeby; vytváříme prostředí založené na důvěře, pocitu bezpečí a jistotě. Působíme na 
děti svou trpělivostí, důsledností a spravedlností, snažíme se být dobrým vzorem a příkladem svěřeným 
dětem. Prostředí je taktéž založeno na existenci řádu, pravidel a mantinelů v každodenních činnostech 
a situacích. Dbáme na správné hygienické návyky dětí, vedeme děti k co největší samostatnosti a 
schopnosti sebeobsluhy.  Každý den, výjimkou je extrémní počasí, chodí děti ven. Nepoužíváme tělesné 
ani psychické tresty, nikdy nedochází k ponižování dětí a to ani ze strany pečujících osob, ani ze strany 
druhých dětí. Případné nastalé problémy jsou bez odkladu diskrétně konzultovány s rodiči dítěte.   
2. Výchova a péče probíhá v prostorách Dětské skupiny Dobnerova 1  dětské skupiny Dobnerova 2, 
Dobnerova 24, Olomouc. Uvedené prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a 
bezpečnostní požadavky.  

3. Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí, ve vztahu mezi pečujícími osobami a rodiči 
panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. 

4. Při výchově a péči o děti je kladen důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na 
individuální přístup pečujících osob. 

5. Přijetí dítěte se specifickými potřebami je v kompetenci vedoucí dětské skupiny. 
Spolupracujeme s SPC a PPP Olomouc a s Ranou péčí Olomouc, odborníky – logopedy, psychology, 
speciálními pedagogy. 

6. V rámci výchovného konceptu postaveného na principech Montessori pedagogiky je respektován 
individuální vývoj dítěte a využity sensitivní fáze každého dítěte. Cílem je získání praxe v daných 
oblastech: 

a. péče o vlastní osobu a své tělo (např. mytí rukou, čištění bot, stolování apod.), 

b. péče o okolí a společnost (prostírání stolu, zametání, leštění kovu, péče o květiny, práce na 
zahradě), 

c. cvičení sociálních vztahů - přijetí zodpovědnosti ve skupině (potřeba sociálního kontaktu – prosba, 
poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc, slavnost, přijímání hostů a cvičení ticha), 

d. cvičení kontroly pohybu (rovnovážná cvičení a chůze po čáře – po elipse, rozvoj motoriky, 
koordinace ruka – oko). 

7. V těchto komplexních činnostech i ve všech ostatních jsou plněny nejen přímé cíle - postarat se o 
sebe (naučit se jíst, pít, oblékat), ale i neméně důležité nepřímé cíle, kdy dítě získává senzorickou 
zkušenost. Dále se klade důraz na rozvoj emocionality, schopnost vnímat, rozvoj náklonnosti k nějaké 
činnosti a vnímání radosti z činnosti, schopnost brát vážně své vlastní schopnosti, schopnost 
odhadnout sebe sama, což vede k sebejistotě, zdravému sebevědomí a ke spokojenosti sama se sebou. 

II. VÝCHOVNÉ ČINNOSTI 

1. Při poskytování výchovy a péče jsou respektovány individuální a věkové zvláštnosti dětí s důrazem 
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na rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou stránku. Jsou zohledňovány individuální 
potřeby dětí vzhledem k jejich zdravotnímu a psychickému stavu. 

2. Maximálně je podporován rozvojový potenciál dětí při zohlednění vývojových, fyziologických, 
poznávacích, sociálních a emocionálních potřeb dětí. 

3. Je napomáháno socializaci dětí ve skupině vrstevníků, děti jsou vedeny k osvojování bezpečného 
chování a jsou jim poskytovány informace o možných nebezpečích. 

4. Ve skupině dětí je velmi důležité nabízet činnosti s přihlédnutím na možnosti dětí se specifickými 
potřebami. 

5. Poskytovaná péče doplňuje rodinnou výchovu, respektuje interkulturní zvláštnosti a nabízí 
dostatek podnětů k aktivnímu učení a rozvoji osobností dětí při napomáhání rozvoji poznávacích 
schopností a smyslového vnímání, volních vlastností. 
6. Denní program dětí je pestrý s individuálním přístupem a vytvářením kladného vztahu k rozvoji 
dovedností a poznávání nového. Je přispíváno k vytváření pozitivního vztahu k celoživotnímu učení při 
odhalování specifických potřeb dětí. 

7. Je napomáháno rozvoji kooperace mezi dětmi a spontánnímu sociálnímu učení, osvojování 
základních hodnot společnosti, osobnostních postojů a základních pravidel chování ve společnosti, 
zásad zdravého životního stylu, rozvoji řečových dovedností a komunikativních dovedností, vytváření 
pozitivního vztahu k přírodě, k sounáležitosti s okolním prostředím, a úctě k životu. 

III. AKTIVITY 

1. V rámci výchovy a péče jsou provozovány tyto aktivity: 

a. hudební – rozvoj sluchového vnímání, osvojování písní, koordinace pohybu podle hudby, využití 
hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s uměleckými díly; 

b. pohybové – rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, 
podpora fyzické zdatnosti, rozvoj dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody; 

c. výtvarné – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností, 
seznamování se s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi 
lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, osvojování práce s materiály, seznámení se s výtvarnými 
technikami, rozvoj dovedností vyjádřit prostřednictvím výtvarné techniky pocity, zážitky atd.; 

d. vedoucí k rozvoji rozumových a poznávacích schopností – rozvoj komplexního pohledu na svět, 
rozvoj jazykových a matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků z 
přírodních, společenských a technických věd; 

e. vedoucí k rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se s 
některými uměleckými díly, vnímání krásy mimo umělecká díla, učit se vnímat umělecké a kulturní 
podněty. 

2. Výchovná činnost je prováděna formou pohybových cvičení, manipulačních činností, smyslových a 
psychomotorických her, hudebně pohybových činností, grafických činností, činností směřujících k 
ochraně zdraví a osobního bezpečí, relaxačních činností, činností k prevenci úrazů, řečových a 
rytmických cvičení, slovních hádanek, skupinové konverzace, diskuzí a rozhovorů, práce s knihou 
(čtení, prohlížení), přednesu, zpěvu, vyprávění, poslechem pohádek a příběhů, interpretací zážitků, 
přímým pozorováním, manipulací s předměty a různými materiály, námětových her, smyslových her, 
činností k vytváření pojmů, cvičení organizačních dovedností, her na posilování volních vlastností, 
cvičení na projevování citů, výletů do okolí, činností na poznávání lidských vlastností, estetických a 
tvůrčích aktivit, neverbálních komunikačních aktivit, činností ve skupinách, sociálních a interaktivních 
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her, aktivit podporujících sbližování dětí, formou přípravy a realizace společných zábav a slavností, 
činností přibližujících svět kultury, činností k získávání orientace v okolí, poučení o možných 
nebezpečných situacích a způsobech, jak se chránit atd. 

3. Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z aktuálních a 
individuálních potřeb dětí, jejich věku a jejich rozvojových možností. 

 
 
 
 

V Olomouci 28.11.2022 
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Vnitřní pravidla – příloha č.2 smlouvy 

Dětská skupina Dobnerova 1  
Dětská skupina Dobnerova 2 

 
 
 

Článek I. – Úvodní ustanovení 
 

Tato vnitřní pravidla upravují provoz a podmínky využívání dětské skupiny Dobnerova 1 a dětské 
skupiny Dobnerova 2 ( pro veřejnost) v prostorách na adrese Dobnerova 24 , Olomouc (dále jen 
„DS“). 
Provozovatelem DS je Montessori Olomouc z.s., se sídlem Krčmaňská 470, 783 72 Velký Týnec,  
IČ:039 87 566 (dále jen „provozovatel“) zastoupený Andreou Machů. 

 
Článek II. – Provoz DS 

 
DS je k dispozici pro děti ve věku od 2 let do 3*  let . *do 31.8. následujícm po třetích 
narozeninách dítěte. 
 Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečném případě přijmout do DS i dítě starší 3 (4) let. 
Kapacita DS je nejvýše 20 dětí. Provozní dny: DS je k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 
16:30 hodin po předchozí registraci a   rezervaci   prostřednictvím   rezervačního    systému. 
Dopolednem se rozumí část provozní doby 7:00-12:30, odpolednem se rozumí část provozní 
doby 12:30-16:30.  
Dnem započetí poskytování služby péče o dítě je 1.1.2023, služba je poskytována s 
částečnou úhradou nákladů. Kritéria pro určení výše úhrady nákladů za službu péče o dítě v 
dětské skupině jsou náklady na: nájemné, energie a další související služby; mzdové náklady 
na pečující i nepečující personál; náklady na vzdělávání zaměstnanců; administrativní 
náklady, účetnictví; provozní náklady (hygienické potřeby, úklid, praní prádla, údržba); 
vybavení a fond oprav; náklady na vybudování zařízení. Financování této služby je 
zajišťováno s využitím státního příspěvku na provoz dětské skupiny. 
 
Pro možnost užívání on-line rezervačního systému pro rezervaci je třeba zaregistrovat každé 
dítě jako nového uživatele – každé dítě má vlastní registraci. Pro každou registraci je nutné 
zvolit jiné uživatelské  jméno (heslo může být shodné). Registraci je možné udělat přímo     
v DS za asistence pracovníka. 

 
Držitel uživatelského jména a hesla je oprávněn užívat on-line rezervační systém k rezervaci 
míst(a), bez nutnosti osobního či telefonického potvrzení dané rezervace. 

 
Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou! 
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Danou rezervaci můžete zrušit přes on-line rezervační systém nebo osobně, nejpozději 2 
hodiny předem bez jakýchkoliv sankcí. Po tomto limitu je rezervovaná lekce považována za 
uskutečněnou a je odečtena z permanentky. 

 
Při zneužití rezervačního systému si DS vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním 
uživatelského jména a hesla. 

 
DS si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online 
rezervačního systému. 
Provozovatel si vyhrazuje právo změny otevírací doby. 

 
Článek III. – Cena za pobyt dítěte v DS 

 
Cena za pobyt a stravu dítěte v DS se řídí platným ceníkem. 
 
 
 

Před provedením registrace do rezervačního systému musí proběhnout přijímací řízení do školky.  
On- line rezervační systém najdete zde http://montessori-olomouc.e-rezervace.cz 
Rezervovat, přesouvat nebo zrušit termín již zadané rezervace můžete 2 hodiny před začátkem. 
 
Kredit se dobíjí v minimální výši 2000,- Kč (horní mez není stanovena) z této částky se při každé 
rezervaci odečítá platba za dopolední pobyt; platba za celodenní pobyt. Čerpání kreditu není časově 
omezeno. – Při ukončení docházky do DS se nevyčerpaný kredit nevrací. 
Platbu školného převodem objednávejte prostřednictvím formuláře 
https://www.pruznaskolka.cz/objednani-faktury/ s předstihem 3 – 4 dnů. 
I při obsazené kapacitě můžete rezervovat místo náhradníka – dost často se místo uvolní a vám přijde 
email s informací, že vaše místo bylo rezervováno. 
Při zadávání rezervací na delší dobu využijte záložku „opakování“ kde můžete nastavit opakované 
rezervace např. na celý měsíc jedním zadáním. 
Rezervaci můžete zrušit přes on-line rezervace nebo osobně v DS nejpozději 2 hodiny předem bez 
jakýchkoliv sankcí. Rezervace nelze zadávat ani rušit emailem ani telefonicky. 

 
Článek IV. – Přijetí dítěte do DS 

 
Při prvním přijetí dítěte do DS je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte starší 18 let (dále jen „rodič“), 
povinen vyplnit registraci dítěte v online rezervačním systému a seznámit se s vnitřními pravidly DS, 
s plánem výchovy a péče DS, vyplnit registrační formulář s potvrzením lékaře o očkování, uzavřít 
smlouvu o poskytování služby péče o dítě. Odesláním registrace rodič souhlasí s provozními 
podmínkami DS.  Veškeré  údaje budou chráněny  v souladu     s ustanoveními zákona  č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,      v platném znění, a budou použity 
výhradně pro potřeby DS.  Rodič je povinen aktualizovat údaje      v rezervačním systému o nové 
informace, které by mohly mít jakýkoli vliv na pobyt dítěte v DS. Odesláním registračního formuláře 
rodič stvrzuje, že je dítě dostatečně zralé na pobyt v DS. 
Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do DS umísťovat děti, které byly jejich 
ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu či jsou nemocné infekční nemocí. Provozovatel si 
v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo  dítě do DS  nepřijmout, případně  v 
průběhu vyloučit. 
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Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout, nebo vyloučit z DS dítě s příznaky: 
horečka - do kolektivního prostředí se může vrátit až po 24 hodinách, vyrážka, kašel, výtok změněné 
barvy nebo hojný tok hlenu z dutiny nosní, průjem nebo zvracení, červené oči či zánět očí, bolesti   v 
uchu, zvětšené mízní uzliny nebo slinné žlázy, zarudlo v krku, křeče, vyrážka, bolestivé močení, vši, 
hnidy  ve vlasech  či  parazité  od  zvířat.  I  když  je dítě zdravé,  pokud se v rodině vyskytne některá  z 
nakažlivých nemocí jako například žloutenka, salmonelosa, TBC apod. Dítě se do DS vrací zdravé. 
DS nepodávají dítěti žádné léky a odmítají jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s podáváním léků 
dítěti. 
Při příchodu do DS rodič uloží všechny věci osobní potřeby dítěte do určené skříňky v šatně. Před 
předáním dítěte zajistí rodič přebalení do čisté plenky. 
Rodič zanechá ve skříňce pouze oblečení a obuv, kterou mohou děti používat při pobytu v DS. DS 
nejsou zodpovědné za poškození oblečení dítětem při běžném programu DS, nebo nesprávný výběr 
oblečení. 
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 – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Za přinesené hračky provozovatel 
nezodpovídá. Dále děti nesmí mít u sebe ani ve skříňce v šatně bonbóny, žvýkačky, případně jiné 
sladkosti a cenné předměty. V prostorách DS není možné ponechat kočárek, kolo, odrážedlo, 
autosedačku a další objemná zařízení. 
Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí DS nejpozději do 120 minut od jeho přijetí, bude 
rodič kontaktován a bude konzultován další postup. 

 
Článek V.  – Pobyt dítěte v DS 

 
Při péči o dítě jsou dodržována veškerá hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se 
zvláštními požadavky ohledně péče o dítě a s ohledem na věk a úroveň dětí. V případě potřeby je dítě 
omyto a převlečeno do náhradního oblečení připraveného rodiči. Dětem, které se učí chodit bez plen, 
musejí rodiče z hygienických důvodů pleny ponechat. 
Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna 
náležitá péče a pomoc a učitelkou DS bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do DS 
dostavit v co nejkratší  možné  době.  V nezbytně  nutných  případech  rodiče  udělují  svůj  souhlas s 
přivoláním lékaře případně s odvozem dítěte do nemocnice. 
Provozovatel je oprávněn vyloučit dítě z DS. Vyloučení dítěte z DS znamená, že učitelka kontaktuje 
telefonicky rodiče, aby se neprodleně dostavili do DS a zajistili péči o dítě sami. DS přebírají 
odpovědnost za dítě až od okamžiku předání dítěte učiteli do převzetí dítěte rodičem. Během 
přítomnosti rodiče v jeslích provozovatel jeslí za dítě nezodpovídá. 

 
Článek VI. – Převzetí dítěte 

 
Při převzetí dítěte jsou rodič či pověřená osoba povinni prokázat se na vyžádání platným průkazem 
totožnosti. Převzetím dítěte rodič potvrzuje, že dítě je při předání v pořádku bez zranění či újmy. Dítě 
bude předáno pouze rodiči nebo osobě starší 18 let rodiči pověřené, která dítě do DS přivedla, nebo 
byla při příchodu do DS nahlášena. V případě, že si rodič nepřeje, aby bylo dítě z DS vyzvednuto druhým 
rodičem, musí tuto skutečnost uvést a výslovně na ni upozornit učitelku. 
Rodič musí vyzvednout své dítě před koncem provozní doby. V případě nevyzvednutí dítěte do konce 

 
provozní doby DS, bude o dítě pečováno v rámci domácí péče až do příchodu rodiče, který bude 
vyrozuměn o místě pobytu dítěte všemi dostupnými prostředky. Provozovatel si v takovém případě 
vyhrazuje právo učinit oznámení Policii ČR. Za každou byť i započatou hodinu domácí péče bude 
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účtováno 500,-  Kč  (slovy:  pět  set  korun  českých)  a  dále  veškeré  vynaložené  výdaje  související s 
převedením dítěte do domácí péče. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet častěji k porušování 
provozní doby DS, může tato skutečnost vést k zákazu vstupu dítěte do DS. 
 

Článek VII. – Úklid prostor DS 
Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, je  prováděn úklid 
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem, 
b) denně vynášením odpadků, 
c) denně umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s následnou 
dezinfekcí, 
d) denně větráním, 
e) nejméně jednou týdně umytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení, 
f) nejméně dvakrát ročně umytím oken a dveří včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů, 
g) nejméně dvakrát ročně prostřednictvím celkového úklidu všech prostor, včetně mokrého čištění 
koberců a předmětů, a je-li to možné, též hraček, 
h) jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji malováním. 
(2) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny musí být skladovány odděleně. Ručníky a lůžkoviny musí být 
skladovány ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí. 

 
Článek VIII. – Závěrečná ustanovení 

 
Rodiče jsou seznámeni a dávají svůj souhlas k tomu, že během pobytu v jeslích jsou pořizovány 
fotografie případně nahrávky, které slouží ke studijním a propagačním účelům, k dokumentaci pro 
rodiče, k umísťování na Facebook stránkách školky, na webových stránkách, v galerii fotografií atd. 
Zařízení DS slouží jako místo výkonu pedagogické praxe studentů pedagogické fakulty a středních 
pedagogických a  sociálních  škol.  Studenti jsou  řádně  poučeni a  proškoleni v zásadách  přístupu  
k dětem a vždy pracují pod dohledem stálého učitele jeslí. Mají svolení pořizovat záznamy určené ke 
studijním účelům. 

 
Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů. 
Provozovatel je oprávněn tato vnitřní pravidla DS jednostranně doplňovat nebo 
upravovat. Aktuální znění těchto vnitřních pravidel je zveřejněno v prostorách DS. 

 
Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1.1.2023 

 
V Olomouci 28.11.2022 

 
 
 

Andrea Machů 



Ceník  
Dětská skupina Dobnerova 1 
Dětská skupina Dobnerova 2 

 
 
 
Je možné využít dopolední vstup 7:00 - 12:30 nebo celodenní vstup 7:00 - 16:30.  
 
Za pobyt ve školce zaplatíte 190 Kč - bez ohledu na to, jestli se jedná o dopolední vstup nebo 
celodenní.  
 
K ceně bude připočteno stravné 100,- Kč/den  (svačina, oběd, svačina) nebo 
 80,- Kč/dopoledne (svačina a oběd) 
 
Je možné pro dítě přinášet vlastní stravu. 
 
 
Platnost od 1.1.2023  
 
       Andrea Machů 
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
DOBNEROVA 1 A DOBNEROVA 2 

(dále jen Smlouva) 
 
dle § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů (dále jen „Zákon"), mezi stranami: 
 
Montessori Olomouc z.s. 
 
IČO 039 87 566 
 
se sídlem Krčmaňská 470, 783 72 Velký Týnec, 
 
za niž jedná Andrea Machů, ředitelka, statutární zástupkyně (dále jen „poskytovatel") 
 
a 
 
Rodiče/zákonní zástupci (dále jen „rodiče"): 

rodič:                                             bydliště:                                                                                                           

PSČ                              

(dále jen „rodiče" nebo každý z nich samostatně „rodič") 
 
 
jakožto zákonní zástupci dítěte:  datum narození:                                  
 
bydliště:  Pokud je odlišné od bydliště matky. 
 

PSČ                                         

(dále jen „dítě") 
 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, poskytovat dítěti péči v dětské skupině: 
☐  Dětská skupina Dobnerova 1 ☐   Dětská skupina Dobnerova 2 

místo poskytování služby: Dobnerova 24, Olomouc dle Zákona. 
Smlouva o poskytování služby péče o dítě je součástí evidence dětí v dětské skupině a poskytovatel ji včetně 
příloh uchovává po dobu 10 let od ukončení poskytování služby péče o toto konkrétní dítě (§ 11 odst. 5 a 6) 

1.2 Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na úhradě nákladů 
poskytované služby a úhradě nákladů spojených s volnočasovými aktivitami 

 
1.3 Rodič uzavírající smlouvu, kterou se prokazuje obsazení kapacitního místa, doloží vazbu na trh práce. 

Podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do DS. Dokladem o vazbě na trh práce je: 

a) pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního vztahu nebo 
služebního poměru rodiče (tedy např. potvrzení vydané zaměstnavatelem), 

b) dokládá-li se denní forma studia rodiče, potvrzení o studiu, 

c) dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče o zaměstnání, potvrzení Úřadu práce - krajské pobočky 
Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní město Prahu o tom, že rodič je veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání, 

d) dokládá-li se povinnost rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné 
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na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, čestné prohlášení rodiče, který je 
osobou samostatně výdělečně činnou, o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

1.4 Rodič nejpozději v den sjednaného zahájení docházky dodá: 

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, a to včetně dokladu, že se dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní, anebo že se nemůže očkování podrobit pro 
kontraindikaci. 

1.5 Rodič oznamuje poskytovateli každou změnu se zařazením na trhu práce. V případě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) rodič doloží 
existenci takové dohody pro každý další kalendářní rok docházky, a to vždy nejpozději 10. ledna 
příslušného kalendářního roku. 

1.6 Rodič podpisem smlouvy stvrzuje, že, si je vědom státní finanční podpory k péči o jeho dítě v dětské 
skupině a ani on, ani druhý rodič neuzavřeli smlouvu na obsazení kapacitního místa v jiné dětské skupině 
ve stejný čas. S ohledem na příspěvek a jistotu, že nebude vyplacen neoprávněně, vyžadovat potvrzení 
od rodiče. 

1.7 Rodič prohlašuje, že má zájem pro dítě přijmout službu výše uvedenou za podmínek stanovených v této 
Smlouvě. 

2. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ, TRVÁNÍ 
SMLOUVY 

2.1 Sjednaná Služba se poskytuje v 
☐  Dětská skupina Dobnerova 1 ☐   Dětská skupina Dobnerova 2 

místo poskytování služby: Dobnerova 24, Olomouc 

 Sjednaný čas poskytování služby: 
 pondělí      úterý    středa    čtvrtek  pátek  

 
V zaškrtnutých dnech rodič přihlašuje dítě: 

 k celodenní docházce (celodenní vstup) 7:00 – 16:30 
2.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 

je uzavírána na dobu určitou do…………………. Rodič nemůže práva z této smlouvy postoupit na 
někoho jiného. 

2.3 Tento smluvní vztah může zaniknout dohodou obou zúčastněných stran, písemnou výpovědí, uplynutím 
sjednané doby nebo zánikem poskytovatele. 

2.4 Rodič může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v jeho případě pět dní a počíná 
běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla doručena poskytovateli. 

2.5 Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět z těchto důvodů: 

a) jestliže rodič i po opětovném upozornění hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a z 
vnitřních pravidel. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutou 
péči za dobu delší než jeden měsíc od obdržení vyúčtování, 

b) pokud došlo ke změně poměrů dítěte zejména zdravotního stavu (závažné infekční nebo duševní 
onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců poskytovatele), 

c) pokud dítě/ rodič nevyužívá službu v minimálním rozsahu 8 dopolední v měsíci - mimo hospitalizace 
nebo lázeňského pobytu, 

d) v případě, že rodič odmítne přistoupit na zvýšení úhrad za poskytovanou péči v důsledku změn obecně 
závazných právních předpisů, 

e) je-li dítě nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim, dopouští se fyzických útoků etc., 

f)  jestliže rodič odvolá během poskytování výchovné péče souhlas se zpracováním osobních údajů (dle zák. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
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2.6 Výpovědní lhůta pro poskytovatele z důvodů uvedených v odst. 2.5. písmena b) a f) tohoto článku činí 
jeden den, u písmene a), c), d) a e) tohoto článku činí pět dnů a vždy počíná běžet prvním dnem 
následujícím po dni, v němž byla doručena zákonnému zástupci. 

 

3. ÚHRADA NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY, STRAVNÉ 
 

3.1 Financování služby je zajišťováno s využitím státního příspěvku na provoz dětské skupiny. Služba péče 
o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů ze strany rodiče (dále jen "úhrada"). 
Výše úhrady nákladů Služby je stanovena Ceníkem, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2  Rodiče rezervují místo v online rezervačním systému poskytovatele a zde také, v případě nepřítomnosti 
dítěte, rezervaci ruší. Po dobu hlášené nepřítomnosti dítěte může být místo obsazeno jiným dítětem. 

3.3 V případě absence dítěte plyne státní příspěvek na příslušné kapacitní místo z obsazenosti tímto 
nepřítomným dítětem, nebo jiným dítětem, které místo po dobu jeho nepřítomnosti dočasně obsadilo 

3.4 Úhrada nákladů za Službu je splatná bankovním převodem na účet poskytovatele na základě vystavené 
faktury, nebo hotově v DS. Platba musí být provedena v dostatečném časovém předstihu pro provedení 
nabití kreditu do online rezervačního systému. 

3.5 Rozsah docházky dítěte je minimálně 8 dopolední v měsíci, jinak bude místo nabídnuto jinému zájemci. 
 

4. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM 
 

4.1 Poskytovatel se zavazuje dítěti poskytovat stravovací služby. 

4.2 Provozování stravovací služby je zajištěno v souladu s právním předpisem zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle 
vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

4.3 Dětem je poskytována celodenní strava, která odpovídá zásadám zdravé výživy s ohledem na věkové 
zvláštnosti batolat. Strava je připravovaná ve školní jídelně. 

4.4 Celodenní strava zahrnuje 3 jídla, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. 

4.5 Je zajištěn dostatečný pitný režim s ohledem na věk dětí, dobu pobytu v zařízení a klimatické podmínky. 
 

4.6 Cena stravného je stanovena Ceníkem. Pokud dojde ke zdražení potravin, energií, služeb, případnému zvýšení 
DPH, vysoké inflaci, tj. zvýšení na straně vstupů, poskytovatel si vyhrazuje právo na přiměřené zvýšení ceny 
stravného, neboť stravování je zajišťováno externí firmou. 

4.7 Stravování dětí ve věku 1 - 3 roky není zajištěno dle výživových norem podle přílohy Vyhlášky č. 350/2021 
Sb., stravování dětí ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky je zajištěno v souladu s Vyhláškou 
I 07/2005 o školním stravování. 

4.8 Rodiče jsou povinni do evidenčního listu uvést zdravotní omezení dítěte, alergie na stravu, apod. V 
případě, že se v průběhu smlouvy vyskytne u dítěte onemocnění či alergie, pro které nebude vhodné dítěti 
podávat určité potraviny a nápoje, jsou rodiče povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat 
poskytovatele. 

 
 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, VNITŘNÍ PRAVIDLA, ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE 
 

5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem dle § 5 odst. 5 Zákona. 
 

5.2 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině odpovídaly platným 
hygienickým normám. 

 

5.3 Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat zákonné zástupce 
dítěte a předat dítě jeho zákonnému zástupci nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. Zákonný zástupce 
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uděluje souhlas s provedením jednoduchého ověření zdravotního stavu dítěte pečující osobou zejména: 
změření teploty teploměrem v podpaží, prohlídku pokožky dítěte při podezření na výskyt vyrážky nebo jiného 
kožního onemocnění, prohlídku vlasů a pokožky hlavy. 

 
5.4 Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, popřípadě v Evidenčním listě dítěte uvést, jaké 

další osoby mohou dítě vyzvedávat. 
 

5.5 Rodič prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly a plánem výchovy a péče, které jsou přílohou této 
Smlouvy, a dále prohlašuje, že mu výše uvedená příloha byla předána v písemné podobě, že ji přečetl, a že jí 
plně porozuměl. Rodič se zavazuje tyto informace dodržovat. 

 
5.6 Poskytovatel pořizuje fotografie (příp. videozáznamy) z většiny pořádaných akcí a fotografie, na kterých jsou 

děti navštěvující dětskou skupinu. Fotografie, kterými poskytovatel prezentuje svou činnost, zveřejňuje 
nejčastěji na webových stránkách poskytovatele a na Facebooku, v prezentačních materiálech poskytovatele, 
apod. Podpisem této smlouvy zákonný zástupce uděluje souhlas se zveřejňováním obrazových snímků. 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem a Zákonem. 

6.2 Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy jednat každý rodič samostatně. 
Dojde-li mezi rodiči ke změně v péči o dítě nebo soudní rozhodnutí nastaví výhradní péči 
jednoho z rodičů, je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit poskytovateli. 

6.3 Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jimi poskytnutá data obsažená v této smlouvě, 
případně předaná jiným způsobem, pro plnění svých úkolů, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a 
povinností spojených s poskytováním péče o dítě. 

6.4 Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů a 
prohlašují, že byli ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
informováni o zpracování osobních údajů. 

6.5 Podpisem této smlouvy dávají rodiče za dítě souhlas, aby poskytovatel pořizoval obrazové, zvukové či 
audiovizuální záznamy dítěte a rodičů za účelem propagace svých služeb a tyto záznamy zveřejňoval. Při tom 
se provozovatel zavazuje nakládat se záznamy šetrně a šetřit důstojnost dítěte. 

6.6 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. 

6.7 Nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou přílohy: vnitřní 
pravidla a plán výchovy a péče. Rodič je prokazatelně seznámen s těmito základními dokumenty, kterými 
se řídí péče o jeho dítě 

6.8 Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít za 
následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této smlouvy. V takovém případě smluvní strany 
nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe 
splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení. 

6.9 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

6.10 Svým podpisem rodiče potvrzují, že vnitřní pravidla včetně všech příloh převzali a seznámili se s nimi. 

6.11 Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této smlouvě a porozuměly jim. Na důkaz své 
skutečné vůle přijmout závazky založené touto smlouvou zde připojují své podpisy. Smluvní strany tímto 
rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této smlouvy. 

 
V Olomouci dne _ V Olomouci dne _ 

 
 
 

rodič Za Montessori Olomouc z.s. 
Andrea Machů 

 ředitelka statutární zástupkyně 
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY 

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 

 

I. VÝCHOVA A PÉČE 
 
 

1. Plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením 
na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Každé dítě je individualitou, veškeré 
aktivity jsou přiměřené věku a schopnostem dětí. Citlivě vnímáme každé dítě, jeho potřeby, resp. 
kolektiv a jeho potřeby; vytváříme prostředí založené na důvěře, pocitu bezpečí a jistotě. Působíme na 
děti svou trpělivostí, důsledností a spravedlností, snažíme se být dobrým vzorem a příkladem svěřeným 
dětem. Prostředí je taktéž založeno na existenci řádu, pravidel a mantinelů v každodenních činnostech 
a situacích. Dbáme na správné hygienické návyky dětí, vedeme děti k co největší samostatnosti a 
schopnosti sebeobsluhy.  Každý den, výjimkou je extrémní počasí, chodí děti ven. Nepoužíváme tělesné 
ani psychické tresty, nikdy nedochází k ponižování dětí a to ani ze strany pečujících osob, ani ze strany 
druhých dětí. Případné nastalé problémy jsou bez odkladu diskrétně konzultovány s rodiči dítěte.   
2. Výchova a péče probíhá v prostorách Dětské skupiny Dobnerova 1  dětské skupiny Dobnerova 2, 
Dobnerova 24, Olomouc. Uvedené prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a 
bezpečnostní požadavky.  

3. Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí, ve vztahu mezi pečujícími osobami a rodiči 
panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. 

4. Při výchově a péči o děti je kladen důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na 
individuální přístup pečujících osob. 

5. Přijetí dítěte se specifickými potřebami je v kompetenci vedoucí dětské skupiny. 
Spolupracujeme s SPC a PPP Olomouc a s Ranou péčí Olomouc, odborníky – logopedy, psychology, 
speciálními pedagogy. 

6. V rámci výchovného konceptu postaveného na principech Montessori pedagogiky je respektován 
individuální vývoj dítěte a využity sensitivní fáze každého dítěte. Cílem je získání praxe v daných 
oblastech: 

a. péče o vlastní osobu a své tělo (např. mytí rukou, čištění bot, stolování apod.), 

b. péče o okolí a společnost (prostírání stolu, zametání, leštění kovu, péče o květiny, práce na 
zahradě), 

c. cvičení sociálních vztahů - přijetí zodpovědnosti ve skupině (potřeba sociálního kontaktu – prosba, 
poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc, slavnost, přijímání hostů a cvičení ticha), 

d. cvičení kontroly pohybu (rovnovážná cvičení a chůze po čáře – po elipse, rozvoj motoriky, 
koordinace ruka – oko). 

7. V těchto komplexních činnostech i ve všech ostatních jsou plněny nejen přímé cíle - postarat se o 
sebe (naučit se jíst, pít, oblékat), ale i neméně důležité nepřímé cíle, kdy dítě získává senzorickou 
zkušenost. Dále se klade důraz na rozvoj emocionality, schopnost vnímat, rozvoj náklonnosti k nějaké 
činnosti a vnímání radosti z činnosti, schopnost brát vážně své vlastní schopnosti, schopnost 
odhadnout sebe sama, což vede k sebejistotě, zdravému sebevědomí a ke spokojenosti sama se sebou. 

II. VÝCHOVNÉ ČINNOSTI 

1. Při poskytování výchovy a péče jsou respektovány individuální a věkové zvláštnosti dětí s důrazem 
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na rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou stránku. Jsou zohledňovány individuální 
potřeby dětí vzhledem k jejich zdravotnímu a psychickému stavu. 

2. Maximálně je podporován rozvojový potenciál dětí při zohlednění vývojových, fyziologických, 
poznávacích, sociálních a emocionálních potřeb dětí. 

3. Je napomáháno socializaci dětí ve skupině vrstevníků, děti jsou vedeny k osvojování bezpečného 
chování a jsou jim poskytovány informace o možných nebezpečích. 

4. Ve skupině dětí je velmi důležité nabízet činnosti s přihlédnutím na možnosti dětí se specifickými 
potřebami. 

5. Poskytovaná péče doplňuje rodinnou výchovu, respektuje interkulturní zvláštnosti a nabízí 
dostatek podnětů k aktivnímu učení a rozvoji osobností dětí při napomáhání rozvoji poznávacích 
schopností a smyslového vnímání, volních vlastností. 
6. Denní program dětí je pestrý s individuálním přístupem a vytvářením kladného vztahu k rozvoji 
dovedností a poznávání nového. Je přispíváno k vytváření pozitivního vztahu k celoživotnímu učení při 
odhalování specifických potřeb dětí. 

7. Je napomáháno rozvoji kooperace mezi dětmi a spontánnímu sociálnímu učení, osvojování 
základních hodnot společnosti, osobnostních postojů a základních pravidel chování ve společnosti, 
zásad zdravého životního stylu, rozvoji řečových dovedností a komunikativních dovedností, vytváření 
pozitivního vztahu k přírodě, k sounáležitosti s okolním prostředím, a úctě k životu. 

III. AKTIVITY 

1. V rámci výchovy a péče jsou provozovány tyto aktivity: 

a. hudební – rozvoj sluchového vnímání, osvojování písní, koordinace pohybu podle hudby, využití 
hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s uměleckými díly; 

b. pohybové – rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, 
podpora fyzické zdatnosti, rozvoj dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody; 

c. výtvarné – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností, 
seznamování se s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi 
lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, osvojování práce s materiály, seznámení se s výtvarnými 
technikami, rozvoj dovedností vyjádřit prostřednictvím výtvarné techniky pocity, zážitky atd.; 

d. vedoucí k rozvoji rozumových a poznávacích schopností – rozvoj komplexního pohledu na svět, 
rozvoj jazykových a matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků z 
přírodních, společenských a technických věd; 

e. vedoucí k rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se s 
některými uměleckými díly, vnímání krásy mimo umělecká díla, učit se vnímat umělecké a kulturní 
podněty. 

2. Výchovná činnost je prováděna formou pohybových cvičení, manipulačních činností, smyslových a 
psychomotorických her, hudebně pohybových činností, grafických činností, činností směřujících k 
ochraně zdraví a osobního bezpečí, relaxačních činností, činností k prevenci úrazů, řečových a 
rytmických cvičení, slovních hádanek, skupinové konverzace, diskuzí a rozhovorů, práce s knihou 
(čtení, prohlížení), přednesu, zpěvu, vyprávění, poslechem pohádek a příběhů, interpretací zážitků, 
přímým pozorováním, manipulací s předměty a různými materiály, námětových her, smyslových her, 
činností k vytváření pojmů, cvičení organizačních dovedností, her na posilování volních vlastností, 
cvičení na projevování citů, výletů do okolí, činností na poznávání lidských vlastností, estetických a 
tvůrčích aktivit, neverbálních komunikačních aktivit, činností ve skupinách, sociálních a interaktivních 
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her, aktivit podporujících sbližování dětí, formou přípravy a realizace společných zábav a slavností, 
činností přibližujících svět kultury, činností k získávání orientace v okolí, poučení o možných 
nebezpečných situacích a způsobech, jak se chránit atd. 

3. Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z aktuálních a 
individuálních potřeb dětí, jejich věku a jejich rozvojových možností. 

 
 
 
 

V Olomouci 28.11.2022 
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Vnitřní pravidla – příloha č.2 smlouvy 

Dětská skupina Dobnerova 1  
Dětská skupina Dobnerova 2 

 
 
 

Článek I. – Úvodní ustanovení 
 

Tato vnitřní pravidla upravují provoz a podmínky využívání dětské skupiny Dobnerova 1 a dětské 
skupiny Dobnerova 2 ( pro veřejnost) v prostorách na adrese Dobnerova 24 , Olomouc (dále jen 
„DS“). 
Provozovatelem DS je Montessori Olomouc z.s., se sídlem Krčmaňská 470, 783 72 Velký Týnec,  
IČ:039 87 566 (dále jen „provozovatel“) zastoupený Andreou Machů. 

 
Článek II. – Provoz DS 

 
DS je k dispozici pro děti ve věku od 2 let do 3*  let . *do 31.8. následujícm po třetích 
narozeninách dítěte. 
 Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečném případě přijmout do DS i dítě starší 3 (4) let. 
Kapacita DS je nejvýše 20 dětí. Provozní dny: DS je k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 
16:30 hodin po předchozí registraci a   rezervaci   prostřednictvím   rezervačního    systému. 
Dopolednem se rozumí část provozní doby 7:00-12:30, odpolednem se rozumí část provozní 
doby 12:30-16:30.  
Dnem započetí poskytování služby péče o dítě je 1.1.2023, služba je poskytována s 
částečnou úhradou nákladů. Kritéria pro určení výše úhrady nákladů za službu péče o dítě v 
dětské skupině jsou náklady na: nájemné, energie a další související služby; mzdové náklady 
na pečující i nepečující personál; náklady na vzdělávání zaměstnanců; administrativní 
náklady, účetnictví; provozní náklady (hygienické potřeby, úklid, praní prádla, údržba); 
vybavení a fond oprav; náklady na vybudování zařízení. Financování této služby je 
zajišťováno s využitím státního příspěvku na provoz dětské skupiny. 
 
Pro možnost užívání on-line rezervačního systému pro rezervaci je třeba zaregistrovat každé 
dítě jako nového uživatele – každé dítě má vlastní registraci. Pro každou registraci je nutné 
zvolit jiné uživatelské  jméno (heslo může být shodné). Registraci je možné udělat přímo     
v DS za asistence pracovníka. 

 
Držitel uživatelského jména a hesla je oprávněn užívat on-line rezervační systém k rezervaci 
míst(a), bez nutnosti osobního či telefonického potvrzení dané rezervace. 

 
Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou! 
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Danou rezervaci můžete zrušit přes on-line rezervační systém nebo osobně, nejpozději 2 
hodiny předem bez jakýchkoliv sankcí. Po tomto limitu je rezervovaná lekce považována za 
uskutečněnou a je odečtena z permanentky. 

 
Při zneužití rezervačního systému si DS vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním 
uživatelského jména a hesla. 

 
DS si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online 
rezervačního systému. 
Provozovatel si vyhrazuje právo změny otevírací doby. 

 
Článek III. – Cena za pobyt dítěte v DS 

 
Cena za pobyt a stravu dítěte v DS se řídí platným ceníkem. 
 
 
 

Před provedením registrace do rezervačního systému musí proběhnout přijímací řízení do školky.  
On- line rezervační systém najdete zde http://montessori-olomouc.e-rezervace.cz 
Rezervovat, přesouvat nebo zrušit termín již zadané rezervace můžete 2 hodiny před začátkem. 
 
Kredit se dobíjí v minimální výši 2000,- Kč (horní mez není stanovena) z této částky se při každé 
rezervaci odečítá platba za dopolední pobyt; platba za celodenní pobyt. Čerpání kreditu není časově 
omezeno. – Při ukončení docházky do DS se nevyčerpaný kredit nevrací. 
Platbu školného převodem objednávejte prostřednictvím formuláře 
https://www.pruznaskolka.cz/objednani-faktury/ s předstihem 3 – 4 dnů. 
I při obsazené kapacitě můžete rezervovat místo náhradníka – dost často se místo uvolní a vám přijde 
email s informací, že vaše místo bylo rezervováno. 
Při zadávání rezervací na delší dobu využijte záložku „opakování“ kde můžete nastavit opakované 
rezervace např. na celý měsíc jedním zadáním. 
Rezervaci můžete zrušit přes on-line rezervace nebo osobně v DS nejpozději 2 hodiny předem bez 
jakýchkoliv sankcí. Rezervace nelze zadávat ani rušit emailem ani telefonicky. 

 
Článek IV. – Přijetí dítěte do DS 

 
Při prvním přijetí dítěte do DS je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte starší 18 let (dále jen „rodič“), 
povinen vyplnit registraci dítěte v online rezervačním systému a seznámit se s vnitřními pravidly DS, 
s plánem výchovy a péče DS, vyplnit registrační formulář s potvrzením lékaře o očkování, uzavřít 
smlouvu o poskytování služby péče o dítě. Odesláním registrace rodič souhlasí s provozními 
podmínkami DS.  Veškeré  údaje budou chráněny  v souladu     s ustanoveními zákona  č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,      v platném znění, a budou použity 
výhradně pro potřeby DS.  Rodič je povinen aktualizovat údaje      v rezervačním systému o nové 
informace, které by mohly mít jakýkoli vliv na pobyt dítěte v DS. Odesláním registračního formuláře 
rodič stvrzuje, že je dítě dostatečně zralé na pobyt v DS. 
Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do DS umísťovat děti, které byly jejich 
ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu či jsou nemocné infekční nemocí. Provozovatel si 
v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo  dítě do DS  nepřijmout, případně  v 
průběhu vyloučit. 
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Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout, nebo vyloučit z DS dítě s příznaky: 
horečka - do kolektivního prostředí se může vrátit až po 24 hodinách, vyrážka, kašel, výtok změněné 
barvy nebo hojný tok hlenu z dutiny nosní, průjem nebo zvracení, červené oči či zánět očí, bolesti   v 
uchu, zvětšené mízní uzliny nebo slinné žlázy, zarudlo v krku, křeče, vyrážka, bolestivé močení, vši, 
hnidy  ve vlasech  či  parazité  od  zvířat.  I  když  je dítě zdravé,  pokud se v rodině vyskytne některá  z 
nakažlivých nemocí jako například žloutenka, salmonelosa, TBC apod. Dítě se do DS vrací zdravé. 
DS nepodávají dítěti žádné léky a odmítají jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s podáváním léků 
dítěti. 
Při příchodu do DS rodič uloží všechny věci osobní potřeby dítěte do určené skříňky v šatně. Před 
předáním dítěte zajistí rodič přebalení do čisté plenky. 
Rodič zanechá ve skříňce pouze oblečení a obuv, kterou mohou děti používat při pobytu v DS. DS 
nejsou zodpovědné za poškození oblečení dítětem při běžném programu DS, nebo nesprávný výběr 
oblečení. 
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 – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Za přinesené hračky provozovatel 
nezodpovídá. Dále děti nesmí mít u sebe ani ve skříňce v šatně bonbóny, žvýkačky, případně jiné 
sladkosti a cenné předměty. V prostorách DS není možné ponechat kočárek, kolo, odrážedlo, 
autosedačku a další objemná zařízení. 
Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí DS nejpozději do 120 minut od jeho přijetí, bude 
rodič kontaktován a bude konzultován další postup. 

 
Článek V.  – Pobyt dítěte v DS 

 
Při péči o dítě jsou dodržována veškerá hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se 
zvláštními požadavky ohledně péče o dítě a s ohledem na věk a úroveň dětí. V případě potřeby je dítě 
omyto a převlečeno do náhradního oblečení připraveného rodiči. Dětem, které se učí chodit bez plen, 
musejí rodiče z hygienických důvodů pleny ponechat. 
Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna 
náležitá péče a pomoc a učitelkou DS bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do DS 
dostavit v co nejkratší  možné  době.  V nezbytně  nutných  případech  rodiče  udělují  svůj  souhlas s 
přivoláním lékaře případně s odvozem dítěte do nemocnice. 
Provozovatel je oprávněn vyloučit dítě z DS. Vyloučení dítěte z DS znamená, že učitelka kontaktuje 
telefonicky rodiče, aby se neprodleně dostavili do DS a zajistili péči o dítě sami. DS přebírají 
odpovědnost za dítě až od okamžiku předání dítěte učiteli do převzetí dítěte rodičem. Během 
přítomnosti rodiče v jeslích provozovatel jeslí za dítě nezodpovídá. 

 
Článek VI. – Převzetí dítěte 

 
Při převzetí dítěte jsou rodič či pověřená osoba povinni prokázat se na vyžádání platným průkazem 
totožnosti. Převzetím dítěte rodič potvrzuje, že dítě je při předání v pořádku bez zranění či újmy. Dítě 
bude předáno pouze rodiči nebo osobě starší 18 let rodiči pověřené, která dítě do DS přivedla, nebo 
byla při příchodu do DS nahlášena. V případě, že si rodič nepřeje, aby bylo dítě z DS vyzvednuto druhým 
rodičem, musí tuto skutečnost uvést a výslovně na ni upozornit učitelku. 
Rodič musí vyzvednout své dítě před koncem provozní doby. V případě nevyzvednutí dítěte do konce 

 
provozní doby DS, bude o dítě pečováno v rámci domácí péče až do příchodu rodiče, který bude 
vyrozuměn o místě pobytu dítěte všemi dostupnými prostředky. Provozovatel si v takovém případě 
vyhrazuje právo učinit oznámení Policii ČR. Za každou byť i započatou hodinu domácí péče bude 



Vnitřní pravidla Dětská skupina Dobnerova 1 a Dětská skupina Dobnerova 2 v.1 

4 

  

 

účtováno 500,-  Kč  (slovy:  pět  set  korun  českých)  a  dále  veškeré  vynaložené  výdaje  související s 
převedením dítěte do domácí péče. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet častěji k porušování 
provozní doby DS, může tato skutečnost vést k zákazu vstupu dítěte do DS. 
 

Článek VII. – Úklid prostor DS 
Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, je  prováděn úklid 
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem, 
b) denně vynášením odpadků, 
c) denně umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s následnou 
dezinfekcí, 
d) denně větráním, 
e) nejméně jednou týdně umytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení, 
f) nejméně dvakrát ročně umytím oken a dveří včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů, 
g) nejméně dvakrát ročně prostřednictvím celkového úklidu všech prostor, včetně mokrého čištění 
koberců a předmětů, a je-li to možné, též hraček, 
h) jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji malováním. 
(2) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny musí být skladovány odděleně. Ručníky a lůžkoviny musí být 
skladovány ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí. 

 
Článek VIII. – Závěrečná ustanovení 

 
Rodiče jsou seznámeni a dávají svůj souhlas k tomu, že během pobytu v jeslích jsou pořizovány 
fotografie případně nahrávky, které slouží ke studijním a propagačním účelům, k dokumentaci pro 
rodiče, k umísťování na Facebook stránkách školky, na webových stránkách, v galerii fotografií atd. 
Zařízení DS slouží jako místo výkonu pedagogické praxe studentů pedagogické fakulty a středních 
pedagogických a  sociálních  škol.  Studenti jsou  řádně  poučeni a  proškoleni v zásadách  přístupu  
k dětem a vždy pracují pod dohledem stálého učitele jeslí. Mají svolení pořizovat záznamy určené ke 
studijním účelům. 

 
Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů. 
Provozovatel je oprávněn tato vnitřní pravidla DS jednostranně doplňovat nebo 
upravovat. Aktuální znění těchto vnitřních pravidel je zveřejněno v prostorách DS. 

 
Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1.1.2023 

 
V Olomouci 28.11.2022 

 
 
 

Andrea Machů 



Ceník  
Dětská skupina Dobnerova 1 
Dětská skupina Dobnerova 2 

 
 
 
Je možné využít dopolední vstup 7:00 - 12:30 nebo celodenní vstup 7:00 - 16:30.  
 
Za pobyt ve školce zaplatíte 190 Kč - bez ohledu na to, jestli se jedná o dopolední vstup nebo 
celodenní.  
 
K ceně bude připočteno stravné 100,- Kč/den  (svačina, oběd, svačina) nebo 
 80,- Kč/dopoledne (svačina a oběd) 
 
Je možné pro dítě přinášet vlastní stravu. 
 
 
Platnost od 1.1.2023  
 
       Andrea Machů 





 

Potvrzení rodiče o vazbě na trh práce 
 

 
Potvrzení je vydáváno pro potřeby umístění dítěte v dětské skupině: 
 

 
Jméno a příjmení rodiče:                                                                                                 Datum narození:                           
 
 
Adresa trvalého pobytu:                                                                                                                                               
 
Potvrzuji, že výše uvedená osoba (zaškrtněte prosím jednu z uvedených možností): 

 
 Je zaměstnaná (razítko od zaměstnavatele níže) a práci v současné době aktivně vykonává na 
základě: 
☐ prac. smlouvy ☐ DPP ☐DPČ ☐ jiného vztahu: ....……………..………. 

 
Trvání smluvního vztahu: 
☐ od …..…20….. do ………20..... ☐ na dobu neurčitou 

 

 Je OSVČ – osobou samostatně výdělečně činnou 

Čestně prohlašuje, že má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti. 

 Je nezaměstnaná a evidovaná na úřadu práce - zaměstnání si aktivně hledá (razítko od ÚP níže). 

 

 Je zapojena v procesu vzdělávání či rekvalifikace (razítko od vzdělávací instituce níže). Denní forma 
studia – potvrzení o studiu. 

 
 

V Olomouci dne ……………………………………. 
 
 
 

Razítko a podpis organizace ……………………………………………………. 
Nebo podpis OSVČ 
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