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Název: Dětská skupina Hvězdička,  

Poskytovatel: Rodina v Kolíně z.s., Fügnerova 446, 280 02 Kolín II, IČO 270 37 282, 

telefon: 736470910, e-mail: rodinavkoline@seznam.cz, www.HvezdickaKolin.cz 

Typ předškolního zařízení: celodenní provoz přizpůsobený individuálním potřebám rodin  

Kapacita: Dětská skupina Hvězdička 12 dětí v jednom okamžiku, 

Péči zajišťuje: 2 chůvy  

Věk dětí: 1 rok – 6 let (do zahájení povinné školní docházky) 

Místo realizace: Fügnerova 446, 280 02 Kolín II 
 

Služba je poskytována v souladu s platnými právními předpisy ČR 
 

Provoz Dětské skupiny: 
 Dětská skupina je určena pro děti od 1 roku do 6 let (do zahájení školní docházky) 

 Služba je poskytována s částečnou úhradou nákladů – aktuální ceník je uveřejněn  

na webových stránkách, vyvěšen ve vstupních prostorech zařízení  

 Provoz Dětské skupiny je na adrese Kolín II, Fügnerova 446  

 Zaměření na zajištění individuálních potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, 

kulturních a hygienických návyků dítěte. 

 Zahájení provozu – 4.12.2017. 

 provozní doba: pondělí až pátek od 07:00 do 16.00. 

 Provoz zařízení může být omezen nebo přerušen v době vánočních svátků, ve státní svátky, 

karantény, při přerušení poskytování služby dle § 13a nebo v důsledku rozhodnutí orgánů 

veřejné moci, případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace. O každém eventuálním 

dočasném omezení nebo přerušení provozu je zákonný zástupce dítěte informován v co 

nejkratším čase.  

 Ve všech prostorách poskytování Služby i přilehlých prostorách platí přísný zákaz kouření 

včetně elektronických cigaret, požívání alkoholu a jiných návykových látek a zákaz 

pohybu osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 
 

Přijetí dítěte do Dětské skupiny: 
Souhrn dokumentů potřebných k přijetí dítěte do Dětské skupiny: 

před přijetím:  

 přihláška 

 potvrzení o vazbě na trh práce 

potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, nebo čestné prohlášení rodiče o 

povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, nebo potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně 

jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo potvrzení školy o 

denním studiu 

Výše uvedené kritérium, musí být splněno po celou dobu docházky dítěte do zařízení. 

Na žádost poskytovatele je rodič povinen opakovaně doložit potřebné dokumenty. 

Změny související s umístěním rodiče na trhu práce jsou rodiče povinni neprodleně 

oznámit (maximálně do 10 dnů od data změny). 

při přijímání: 

 údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které  

by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě  

 údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti 

nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  

 smlouvu o poskytování služby  
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 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů  

 evidenční list dítěte s  uvedením souhlasu pro pověřené osoby k vyzvedávání dítěte  

 souhlas s mediálním uveřejněním fotografií a videí dětí za účelem propagace a 

informování veřejnosti o činnosti DS 
 

Nepřijetí dítěte do Dětské skupiny: 
 Pokud rodič nepředloží uvedené dokumenty v předchozím odstavci.  

 Je-li plná kapacita. 

 Rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace. 

 Děti specifickými potřebami, poruchami, zdravotním omezením nepřijímáme 
s ohledem ke kvalifikaci pečujících osob 

 

Stravování a pitný režim dětí: 
1.  Poskytovatel zajišťuje celodenní stravu včetně pitného režimu v souladu s právními 

předpisy, hygienickými normami, která splňuje příslušné výživové normy. Je zohledněna 

délka pobytu dítěte v zařízení a věk dítěte s důrazem na dodržování zásad zdravé výživy. 

Poskytovatel má vypracován systém kritických bodů – HACCP a řídí se jím.  

2. Strava spočívá v poskytnutí dopolední a dopolední svačiny (příprava ve výdejně jídla 

zařízení) a oběda (externí dodavatel - Oddělení stravovacího provozu ON Kolín). 

3. Rodiče uvedou v evidenčním listě, zda dítě trpí nebo netrpí onemocněním či alergií  

na jakoukoliv běžnou součást stravy. DS nemá povinnost zajistit dietní stravování.  

4. K manipulaci a podávání stravy, kterou by zajistil pro dítě rodič, zařízení nemá 

oprávnění. 

5. Cena stravy se řídí aktuálním ceníkem.  

6. Dítě má nárok na stravu pouze v případě, že je v DS přítomno. 

7. Rodič hradí stravu za každý den přítomnosti dítěte v Dětské skupině v plné výši. 

8. Nepřítomnost dítěte i návrat dítěte k docházce má rodič povinnost poskytovateli služby 

oznámit vždy nejpozději předchozí den do 14:00 hodin e-mailem na adresu 

rodinavkoline@seznam.cz nebo sms zprávou na č. 736470910  
9. V případě, že rodič dítě včas a uvedeným způsobem neomluví, platí cenu stravy v plné 

výši i za všechny dny nepřítomnosti, dokud rodič nepřítomnost neoznámí.  

10. Pokud rodič neoznámí včas návrat dítěte k docházce, pečující osoba nesmí dítě převzít  

do péče zařízení. 

11. V případě nepředpokládané nepřítomnosti, nejčastěji náhlé onemocnění, rodiče 

bezodkladně informují o nepřítomnosti a odhlášení stravy do 7:30 téhož dne e-mailem na 

adresu rodinavkoline@seznam.cz nebo sms zprávou na č. 736470910. Platba za takto 

oznámenou nepřítomnost bude účtována pouze za první den nepřítomnosti v plné výši.  
 

Režim dne v Dětské skupině: 
07:00 – 08:15 příchod dětí, volná hra, rozcvička  

08:15 – 08:45 hygiena, svačina  

08:45 – 09:30 aktivity na komplexní rozvoj dětí, individuální a skupinová práce s dětmi  

09:30 - 11:30 pobyt venku, řízené činnosti a aktivity zaměřené na komplexní rozvoj dětí, volné hry, zájmové 

činnosti dětí  

11:30 – 12:00 hygiena, oběd 

12:00 – 14:30 odpočinek, spánek, relaxační aktivity – klidové činnosti, čtení nebo vyprávění pohádek, rozvoj 

motoriky 

14:30 – 16:00 hygiena, svačina, volná hra, odchod dětí 
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Pobyt dítěte v Dětské skupině: 
 K pobytu dětí v budově se využívají prostory k tomu určené.  

Pro pobyt venku využíváme vlastní oplocené prostory – dvůr a zahrada, veřejná hřiště 

procházky do bližšího okolí i vzdálenějších míst. Pobyt dětí venku je závislý  

na počasí, smogové situaci. Důvodem vynechání pobytu venku může být silný vítr, 

déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota. 

 Ranní příchod dětí je možný pouze v čase 7:00-8:15 hodin. V případě příchodu  

po 8:15 hodin bez předchozí domluvy, děti do zařízení nepřebíráme.  

 Odpolední odchod je v rozmezí 14:30-16:00 hodin, s tím, že nejpozději v 16:00 hodin 

dítě s rodičem nebo pověřenou osobou vychází z areálu. 

 Pokud si zákonný zástupce - rodič nevyzvedne dítě do konce provozní doby, bude 

kontaktován telefonicky. Pokud se nebude možno spojit se zákonným zástupcem - 

rodičem dítěte (nebo pověřenou osobou) a nepodaří se dítě předat pověřené osobě  

do 16:05 hodin, poskytovatel nebo pečující osoba kontaktuje Policii ČR. 

 Povinností rodiče je, že do dětské skupiny bude přivádět jen dítě bez příznaků 

onemocnění. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte má pečující osoba právo,  

dítě, které dle jejího posouzení takové příznaky vykazuje, nepřijmout. 

 V případě výskytu příznaků onemocnění v průběhu pobytu v dětské skupině  

se poskytovatel zavazuje bezodkladně informovat rodiče dítěte, a to nejrychlejším 

možným způsobem. Rodiče mají povinnost zajistit v co nejkratším čase převzetí dítěte 

rodičem či pověřenou osobou, které budou sděleny informace o zdravotním stavu 

dítěte. V případě závažné zdravotní komplikace rodiče souhlasí s poskytnutím 

potřebné první pomoci ze strany poskytovatele, kontaktování rychlé záchranné služby 

s předáním údajů o zdravotním stavu dítěte zdravotníkům. 

 Veškeré důležité informace, včetně informací o připravovaných akcích, omezení 

provozu atd., jsou vždy včas oznamovány pečující osobou a zveřejněny jsou  

na nástěnce umístěné ve vstupních prostorech. 
 

Zajištění bezpečnosti dětí:  
 Pečující osoba odpovídá za dítě od doby, kdy si dítě převezme od zákonného zástupce, 

až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám předáno. 

Všichni, kteří budou dítě vyzvedávat, musí být uvedeni na evidenčním listě dítěte. 

Pokud nebude pověřená osoba uvedena, musí zákonný zástupce předem písemně 

nahlásit, kdo dítě vyzvedne. 

 Rodiče zajistí dětem do zařízení bezpečnou a protiskluzovou obuv (nedávat pantofle). 

Oblečení a obutí je vhodné podepsat. Z důvodu z úrazu, ztráty či poškození nedávejte 

dětem přívěsky, řetízky a prstýnky, elektroniku, hračky. Poskytovatel neodpovídá  

za ztrátu nebo poškození hraček, cenností a dalších věcí, které si dítě přinese.  

 Děti jsou vedeny k ochraně majetku zařízení. V případě poškození zařízení dítětem 

bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována 

oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu.  

 Pokud se dítěti stane úraz, ošetří jej dle závažnosti pečující osoba nebo zajistí 

odbornou péči lékaře – rodiče jsou ihned informováni.  

 Všechny úrazy jsou evidovány v knize úrazů.  

 Zařízení má uzavřenou smlouvu o pojištění z provozní činnosti. 
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Základní povinnosti zákonných zástupců - rodičů dětí: 
1) Rodiče dodržují provozní řád zařízení, určenou provozní dobu. 

2) Službu může rodič využívat pouze v domluvených dnech a hodinách.  

3) Rodiče se zavazují, že na vyzvání poskytovatele podepíší souhrnný záznam o docházce 

dítěte za stanovené sledované období – minimálně čtvrtletně 

4) Rodič je povinen řádně a předem omluvit nepřítomnost dítěte.  

5) Pokud dítě onemocní, je rodič povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejdéle do 7.00 hodin 

ráno téhož dne. Návrat dítěte do zařízení po nemoci rodič oznámí nejdéle den předem. 

Předem známá nepřítomnost dítěte musí být rodičem oznámena včas. 

6) Absence dítěte po dobu delší než 1 týden bez řádné omluvy rodičem je považována  

za porušení pravidel provozního řádu a smlouvy o poskytování péče o dítě.  

7) Rodiče vodí dítě do zařízení pouze v takovém zdravotním stavu, který není zdrojem 

nakažení ostatních dětí ve skupině (např. infekční, respirační nebo střevní onemocnění).  

8) Rodič je povinen neprodleně nahlásit změny údajů týkajících se rodiče či dítěte. 

9) Rodič dle pokynů poskytovatele služby zabezpečí pro své dítě přezůvky, vhodné oblečení 

včetně náhradního. 
 

Základní povinnosti poskytovatele:  

1) Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých 

údajů dětí i jejich rodičů.  

2) Před zahájením poskytování uzavírá se zákonným zástupcem - rodičem písemnou Smlouvu 

o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Hvězdička  

3) Poskytovatel vede předepsanou evidenci dětí.  

4) Péči o dítě zajišťuje pečující osoba, s níž má provozovatel uzavřen pracovněprávní vztah. 

Pečující osoba je zletilá, kvalifikovaná, bezúhonná a zdravotně způsobilá. Zaměstnavatel 

zajišťuje v souladu se zákonem o Dětských skupinách pravidelné vzdělávání pečujících osob 

v oblasti péče o děti a poskytování první pomoci dětem.  

5) Počet pečujících osob je poskytovatel povinen zajistit tak, aby na 6 přítomných dětí byla 

vždy 1 pečující osoba. 

6) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu v Dětské skupině Hvězdička i mimo prostory 

zařízení, je pečující osoba proškolena v oblasti BOZP a PO a Kurzem první pomoci.  

7) Pečující osoby nepoužívají vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, 

anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dětí. 
 

Základní pravidla chování:  
1) Rodiče i provozovatel dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim.  

2) Dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci, s jinými dětmi a rodiči pravidla slušnosti  

a vzájemné ohleduplnosti.  

3) Vzájemné vztahy mezi provozovatelem, pečujícími osobami, dětmi a rodiči jsou založeny 

na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě 

spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.  
 

Provádění úklidu v Dětské skupině: 
Úklid je prováděn dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 350/2021 Sb  

(1) Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině musí být 

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, 
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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. 
 

Závěrečná ustanovení: 
1) Tímto provozním řádem Služby nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně 

závazných právních předpisů.  

2) Poskytovatel je oprávněn tento provozní řád jednostranně doplňovat nebo upravovat.  

Zároveň je povinen každou změnu oznámit neprodleně zákonným zástupcům – rodičům 

formou dodatku ke Smlouvě o péči.  

3) Aktuální znění provozního řádu je zveřejněno ve vstupních prostorách Dětské skupiny 

Hvězdička v Kolíně.  

4) Tento provozní řád je platný a účinný od 1. 9. 2022. 

 

V Kolíně 26.8.2022 

 

Andrea Zápotočná, statutární zástupce 
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Název: Dětská skupina Hvězdička  

Poskytovatel: Rodina v Kolíně z.s., Fügnerova 446, 280 02 Kolín II, IČO 270 37 282, 

telefon: 736470910, e-mail: rodinavkoline@seznam.cz, www.HvezdickaKolin.cz 

Typ předškolního zařízení: celodenní provoz přizpůsobený individuálním potřebám rodin  

Kapacita: 12 dětí v jednom okamžiku, 

Péči zajišťuje: 2 chůvy  

Věk dětí: 1 rok – 6 let (do zahájení povinné školní docházky) 

Místo realizace: Fügnerova 446, 280 02 Kolín II 

 
 Plán výchovy a péče (dále jen „PVP“) je zaměřen na rozvoj schopností, kulturních a hygienických 

návyků dítěte, formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte.  

 Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové 

výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, 

tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.  

 PVP reflektuje věkové složení dětí.  

 PVP zohledňuje individuální potřeby každého dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu a psychickému 

stavu.  

 PVP nastavuje vhodné psychosociální podmínky výchovné péče v dětské skupině.  

 PVP je založen na výchovných hodnotách a přístupech umožňujících dětem dosáhnout jejich plného 

potenciálu, zejména kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a jazykové schopnosti a dovednosti.  

 PVP upravuje podmínky a způsoby zajištění péče v případě přijetí dítěte se specifickými potřebami.  

 Část dne je vyhrazena pobytu venku. 

 PVP je zveřejněn na nástěnce určené pro rodiče. 
 

Práva dětí v Dětské skupině:  
1) Právo na důstojné chování a jednání:  

 dítě má právo na zachování jeho lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu 

jména  

 práva dítěte jsou respektována v souladu s Úmluvou o právech dítěte, nepoužíváme 

vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné 

prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, 

tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. 

2) Právo na ochranu před diskriminací:  

 dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání; všechny děti mají stejná 

práva; každé dítě je respektováno jako jedinečná osobnost; neděláme rozdíly mezi 

dětmi v rase, barvě pleti, přesvědčení, víře. 

 

3) Právo na individuální přístup:  

 dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami. 

Zajišťujeme poskytování péče o dítě v dětské skupině v souladu s předem sjednanými 

individuálními požadavky, pokud jsou v souladu s pravidly služby. Vzhledem ke 

kvalifikaci pečujících osob nepřijímáme děti se specifickými potřebami, poruchami,  

se zdravotním omezením. 

4) Právo na ochranu osobních údajů:  

 zachováváme mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se dětí a jejich rodičů; 

veškerá dokumentace je zabezpečená proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí 

osobou poskytnuté údaje chráníme 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 dle legislativy 

mailto:rodinavkoline@seznam.cz
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Adaptační proces: 
Nástup dítěte do Dětské skupiny patří k zásadním změnám v životě rodiny.  

Rodiče vstupují pouze do šatny dětí a to z hygienických důvodů, ale i pro zdárný průběh 

adaptačního procesu. Rodič dítě převlékne, přezuje, krátce se rozloučí a předá pečující osobě. 

V denní místnosti tak dítě má možnost reagovat na chůvy, děti, prostředí. 

Doporučujeme: 

 citlivý přístup, komunikace s dítětem, motivace k pobytu 

 rituál rozloučení již v domácím prostředí, tak, aby dítě získalo důvěru v návrat rodiče 

 postupné navykání dětí na prostředí, ideálně první týden pobyt 1 – 2 hodiny, druhý a třetí 

týden maximálně dopoledne, od čtvrtého týdne celý den, proces navykání probíhá 

individuálně a může trvat i delší období 

 denní konzultace o procesu adaptace s pečující osobou 
 

Práce s dětmi v Dětské skupině: 
Děti vedeme k samostatnosti a důvěře v sebe sama a podporujeme v poznávání, 

tvořivosti a radosti z nových dovedností. 

 Vytváříme klidné prostředí, dětem umožňujeme samostatné objevování. 

 Povzbuzujeme děti k samostatnosti ve všech aktivitách, např. v oblékání, jídle, pohybu, 

výtvarných, hudebních a dalších činnostech. 

 Vytváříme prostor pro volnou hru a dětskou spontaneitu, nezasahujeme do jeho výtvarné 

práce, abychom ji „vylepšili“. Činnosti plánujeme tak, aby je děti zvládly, pokud se dítěti 

nedaří, naplánujeme jednodušší činnost. 

 V případě přijetí dítěte se specifickými potřebami zajistíme pečující osobu s patřičným 

vzděláním a vytvoříme vhodné podmínky pobytu, bezpečnosti a všestranného rozvoje 

s ohledem na specifické potřeby dítěte. 

Děti vedeme k úctě k životu a zdraví, k pozitivnímu vztahu k okolnímu prostředí,  

k přírodě, ke zvířatům, ochraně životního prostředí a k šetrnému zacházení  

s potravinami. 

 Chodíme s dětmi na procházky do okolí, každý den 1,5- 2 hodiny venku, vhodné oblečení 

umožňuje pobyt venku téměř za každého počasí. 

 Povídáme si s dětmi o prostředí, architektuře a přírodě kolem nás, pravidlech dopravy, 

chování k druhým lidem, k zvířatům a okolním předmětům. Jsme pro děti příkladem  

jak se ke svému okolí chovat, abychom mu neškodili. 

 Umožňujeme dětem hrát si v přírodě a naslouchat zvukům přírody, vnímat přírodu všemi 

smysly. 

 Vlastním příkladem vedeme děti k péči o okolí a přírodu. 

 Vedeme děti k šetření zdrojů, např. neplýtvat elektřinou (zhasínáme společně), vodou  

ani věcmi. Řadu věcí lze znovu využít, pokud nemáme využití my, můžeme předat 

někomu, kdo věc ještě využije. Některé věci lze využít při společném tvoření, děti vidí  

na vlastní oči. Je možné zařadit jako aktivitu výrobu ručního papíru ze starého papíru apod. 

 Učíme děti neplýtvat jídlem. Dbáme na zdravou stravu, dobré stravovací návyky. 

 Využíváme pohádek, příběhů, písniček s přírodní tematikou. Podporujeme vyjádření 

prožitku dětí z přírody pomocí slovního, dramatického či výtvarného projevu. 

 Věnujeme pozornost vnitřnímu prostředí zařízení. 

Děti vedeme ke vzájemné úctě, respektu, solidaritě a spolupráci, k řešení konfliktů 

nenásilnou cestou a k životu v komunitě lidí. 

 Při vhodných hrách necháme děti hrát v menších skupinkách a motivujeme  

je ke spolupráci. 

 Podporujeme děti v tom, aby starší pomáhaly mladším a silnější slabším. 
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 Děti vedeme k toleranci. Zároveň dětem vysvětlujeme, že stejně jako nikdo nesmí 

ubližovat jim, ani ony nesmí ubližovat druhým dětem. 

 Stanovíme společně s dětmi jednoduchá společenská pravidla.  

Děti vedeme k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska 

kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na 

potírání předsudků o mužích a ženách. 

 Neříkáme, že nějaká hračka či aktivita je jen pro chlapce, nějaká pouze pro dívky.  

 Povzbuzujeme děti ke společným hrám. 

 Pokud je to možné, vybíráme hračky, např. panenky, i jiné než světlé barvy pleti atd. 

 Pokud se v kolektivu vyskytuje dítě, které je něčím pro ostatní výrazné jako je například 

jiné etnikum, jiný jazyk, zdravotní postižení, použijeme tuto odlišnost pro obohacení celé 

skupiny, s dětmi si povídáme o tom, že svět je velmi různorodý. 
 

Metody práce s dětmi: 
Výchova mimo vlastní rodinu vychází z principů osobnostně orientované výchovy.  

Výchovu dětí mimo rodinu chápeme jako proces záměrného a cílevědomého působení  

na osobnost dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami a zájmy, s cílem dosáhnout 

pozitivních změn v jeho vývoji s ohledem i na další členy komunity.  

Pečující osoby plně respektují, že děti raného věku potřebují vyšší poměr péče a v souvislosti 

s věkem dítěte se proměňuje poměr mezi péčí, výchovou. 
 

Základní principy výchovy: 

 Podporujeme a monitorujeme u každého dítěte jeho rozvoj, zvídavost, tvořivost a snahu  

po objevování a aktivitě.  

 Nepřetěžujeme dítě fyzicky ani psychicky  

 Vytváříme základy pro postupné osamostatňování každého dítěte v oblasti sebeobsluhy  

a socializace směřující k rozvoji jeho osobnosti.  

 Rozvíjíme řečové a komunikativní dovednosti.  

 Spolupracujeme s rodinou a vytváříme podmínky pro zajištění organické provázanosti 

režimu dne, péče i výchovy mezi pečující osobou a rodinou.  

 Rozvíjíme dítě ve všech oblastech a vhodně střídáme různé činnosti (pohybové, hudební, 

výtvarné, pracovní, dramatické, literární atd.).  

 Vytváříme přívětivé klima (pohoda, klid, radost ze společně prožitého dne) a posilujeme 

vzájemné vztahy mezi dětmi.  

 Pomáháme dětem, pokud to potřebují, ale především posilujeme důvěru dítěte v jeho 

vlastní schopnosti.  

 Nastavujeme jednoduchá, ale pevná pravidla, společně s dětmi dbáme na jejich 

dodržování. 
 

Vlastní práce s dětmi: 

 přirozená nápodoba, kdy dítě vnímá a napodobuje chování dospělého i dalších dětí 

 hra a další řízené činnosti 

 využití smyslového vnímání, kdy dítě samo objevuje všemi smysly 
 

Respektování potřeb dítěte: 

Při práci s dětmi myslíme na jejich základní potřeby.  

Veškeré aktivity jsou plánovány a uskutečňovány s ohledem na respektování potřeb dětí. 

 Pocit bezpečí a jistoty. 

 Potřeba přiměřenosti. 

 Potřeba volného pohybu.  
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 Potřeba pravidel a řádu.  

 Pocit stálosti. 

 

Plánování výchovy a péče v Dětské skupině: 
Práce s dětmi je plánována a promýšlena ve spolupráci mezi pečujícími osobami, rodiči  

a dětmi. Plán je konkrétní, zároveň flexibilní, aby umožňoval operativní změny v reakci  

na momentální situaci. 
 

Smysluplný plán péče a výchovy respektuje: 

 Věkové zvláštnosti jednotlivých dětí. 

 Individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí. 

 Přiměřenou provázanost s rodinnou výchovou. 

 Časovou přiměřenost. 
 

Základní kategorie při plánování: 

 Smysluplnost činnosti, tzn. cíl (co danou činností u dítěte chceme rozvíjet) 

 Připravené prostředí, pomůcky 

 Organizace  

 Obsah  

 Hodnocení  
 

Způsoby plánování výchovy a péče: 

 Dlouhodobé – roční plán aktivit, cílů, rozpracovaný do čtvrtletních a měsíčních období 

 Střednědobé – týdenní plán, určitý tematický celek  

 Krátkodobé – denní plán, je stanovena denní příprava pečujících osob – odvíjí  

se především dle počtu a věkového složení dětí, které do dětské skupiny přijdou 
 

Nástroje plánování a realizace: 

Pravidelné pracovní porady, kdy pečující osoby hodnotí uplynulé období a předkládají svoje 

návrhy na činnosti. Každý den při přebíraní dětí pečující osoby podávají zprávu o dítěti 

rodičům. 

Sledujeme: 

 oblast sebeobsluhy a dodržování hygienických návyků  

 oblast vývoje řeči a komunikace 

 oblast rozvoje pohybových schopností, rozvoj hrubé i jemné motoriky, kresby 

 oblast sociální 
 

Závěr:  
Děti nejlépe prospívají v radostné atmosféře, při hře. 

Dětem nabízíme dostatek různorodých podnětů, necháváme rovněž prostor pro volnou hru.  

Plán péče a výchovy v Dětské skupině je nabídkou, možnou inspiraci, kde je dostatečný 

prostor pro vlastní tvořivost a nápady pečujících osob a rodičů i dětí. 

 

V Kolíně V Kolíně 26.8.2022 

 

Andrea Zápotočná, statutární zástupce 
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Ceník platný od 1.9.2022 

Děti narozené od 1.9.2019 včetně: 

Docházka 4 a 5 dní v týdnu – 4 000,- Kč/měsíc  

Docházka 2 a 3 dny v týdnu – 2 900,- Kč/měsíc  

Docházka 1 den v týdnu – 1 800,- Kč/měsíc  

 

Děti narozené do 31.8.2019 včetně: 

Docházka 4 a 5 dní v týdnu – 5 500,- Kč/měsíc  

Docházka 2 a 3 dny v týdnu – 4 100,- Kč/měsíc  

Docházka 1 den v týdnu – 2 800,- Kč/měsíc  
 

 

 

Platba měsíčně převodem na účet č. 2400839920/2010 na základě vystavené faktury 
 

 

Stravné: paušální poplatek 60,- Kč/1den přítomnosti dítěte – dle podmínek ustanovení 

provozního řádu. 

Platba se uskutečňuje měsíčně zálohově do 20. dne předchozího měsíce.  

Vyúčtování stravy za konkrétní měsíc bude vždy k poslednímu dni měsíce.  

 

 

 

 

Na případnou změnu ceníku budou rodiče upozorněni písemně, minimálně dva týdny před 

plánovanou úpravou.  

Aktuální ceník je k dispozici ve vstupních prostorech Dětské skupiny Hvězdička, na 

webových stránkách a v kanceláři zařízení.  

 

 
 

 


