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Příloha smlouvy č. 4.  
PROVOZNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

Charita Beroun – církevní právnická osoba 

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329 

Úvodní prohlášení 

Službou péče o děti v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o 
dítě v dětské skupině (DS) zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 zákona 
247/2014 Sb., spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní 
docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu a umožňující docházku v rozsahu nejméně 
6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na 
zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Pečující 
osoby využívají k péči o děti nejen odborné znalosti, ale i vlastní rodinné zkušenosti. Řídí se platnými 
předpisy Charity Beroun (BOZP a PO, zákoník práce), Pravidly pro fungování DS Charity Beroun a 
písemnými vzdělávacími plány dětské skupiny. 

Charita Beroun realizuje v intencích úvodního prohlášení péči o děti v zařízení:  

Beránek – Dětská skupina Charity Beroun 

na adrese:  

Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun. 

Maximální kapacita DS  je 12 předškolních dětí ve věku od 1 roku do 7 let.  

Charita Beroun jako poskytovatel služby se k níže uvedenému datu je schopna prokázat platným 
oprávněním k poskytování služby. S rodiči dětí jsou sepisovány platné smlouvy o poskytování 
jmenované služby, přičemž sjednaných smluv může být i více než deset.  Aby okamžitá kapacita (počet 
přítomných dětí v jednu chvíli) nepřekročila 10, jsou služby plánovány podle skutečných potřeb a 
požadavků rodičů a okamžité kapacity poskytované služby. O děti se starají 3 proškolené pracovnice 
ve výši dvou pracovních úvazků, další osoba je sjednána pro případ jejich nemoci nebo jiné nenadálé 
události. Všechny splňují zdravotní způsobilost a mají platné zdravotní průkazy. 
O docházce a základních zákonných údajích o dětech v zařízení je vedena písemná evidence, která je 
přístupná pouze pečujícím osobám, rodičům dětí a kontrolním orgánům k tomu pověřeným. Je uzavřena 
v uzamykatelné skříňce. 
 

Podmínky poskytování péče:  

Provozní doba: Každý pracovní den od 7.00 – do 16.30 hodin. 

Úhrada za poskytované služby dle platného sazebníku úhrad. 
Poskytovatel DS Beránek poskytuje své služby s částečnou úhradou nákladů dle sazebníku v příloze 
tohoto dokumentu. 
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Elektronická evidence docházky se poskytovatelem finanční podpory (MPSV – ESF) hodnotí podle 
půldnů (nejméně 3 hodiny vcelku), po které jsou děti v zařízení. Proto je možné přijmout dítě minimálně 
na 3 hodiny denně. Ustanovení o jednotlivých dnech a délce denního pobytu je možné měnit dodatkem 
smlouvy při dodržení ustanovení smlouvy a vnitřních pravidel.  
Hlídání poskytujeme i během letních prázdninových měsíců. 
 

Stravování: Smlouva o dovozu stravy je sjednána poskytovatelem s vývařovnou MŠ Tovární 
Beroun, kde se kuchyně specializuje na dětskou stravu. Strava bude dovážena v nerezových 
gastronádobách v termoportu. 

Cena za celodenní stravu: 85,- Kč. (podrobnosti v platném sazebníku úhrad)  
Bez oběda je svačina vlastní. Lze umístit i dítě s vlastní stravou (bezlepková dieta, alergie, nepříznivá 
finanční situace). Ohřev stravy v takovém případě probíhá dle nařízení EU č. 852/2004 o hygieně 
potravin. Ke zvýšení ceny za stravování může dojít v případě zvýšených nákladů vývařovny a bude 
uživatelům služby včas oznámeno.  

Pitný režim bude zajišťován formou nakoupené vody nebo z ní uvařeného čaje, případně 
tekutinami, které donesou rodiče v označených nádobách. 

 

Kuchyně - přípravna: Součástí zařízení kuchyně je kuchyňský kout s nerezovým dřezem, ledničkou 
a jednoduchým ohřívacím zařízením (varná deska), který slouží jako zázemí pro rozdělování, případně 
dohřátí dovezené stravy, a k servírování donesených svačin a také k umytí použitého nádobí.  Kuchyně 
je vybavena základním nádobím pro servírování svačin a obědů a pro zajištění pitného režimu pro 10 
dětí. 

Venkovní prostory: Příchod do zařízení DS v Domě Charity Beroun je určen hlavním vchodem za 
dodržování bezpečnostních opatření rodiči při příchodu a předávání dětí pečujícím osobám. Pobyt dětí 
venku za dodržování bezpečnostních opatření pečujícími osobami se realizuje na vlastní zahrádce 
zařízení společné pro DZR v intencích podpory, na dětském hřišti města Beroun - Zavadilka, které je 
vzdáleno od zařízení 500 m pěšky nebo vycházkou přes vlastní sad k lesu. Při odchodu ze zařízení 
odpovídají za bezpečnost dětí jejich doprovázející osoby.  

Provozní řád zahrádky: Součástí zahrádky je pískoviště s atestovaným pískem, kde se písek mění 
každé 2 roky. Při odchodu dětí se pískoviště pokryje prodyšnou plachtou. Přenosné herní prvky 
nepotřebují dopadovou plochu. 

Šatna: Prostor bezprostředně za vstupními dveřmi je určen k odkládání svrchního oblečení a obuvi 
dětí, na jejich náhradní oblečení a také na obuv a svrchní oblečení pečujících osob.  Za tímto účelem je 
šatna vybavena odpovídajícím nábytkem. U vstupu do šatny je u místěn také terminál pro elektronickou 
evidenci docházky dětí i pečujících osob. 

Místnost pro denní pobyt a místnost pro odpočinek: Pro denní pobyt dětí je vyčleněna 
samostatná místnost o rozměrech 38,5 m2, která má okna opatřená žaluziemi a je vybavena nábytkem 
na uložení hraček, stolečky a židličkami pro společné stravování a také pro výtvarné práce, které 
odpovídají věku a potřebám malých dětí.  Umělé osvětlení na stropě místnosti je zářivkového typu, 
osazené po délce místnosti. Vytápění prostor zajišťují elektrické přímotopy. Místnost je rozdělena na 
hernu a na prostor pro odpočinek dětí, vybavená skládacími lehátky a nepéřovými lůžkovinami a 
větraným regálem pro uložení složených lehátek. Místnost je vybavena kobercem a mimo jiné zde 
probíhá pohybová výchova, tanečky a pohybové hry dětí. Výměna lůžkovin se provádí jednou za 3 
týdny, v případě potřeby ihned. V případě střídání dětí na jednom lehátku se ložní prádlo povléká vždy 
nové, i když původní nebylo ještě povlečeno 3 týdny. Jejich praní a žehlení se domlouvá s rodiči 
s ohledem na rodinné zvyklosti praní. 

Hygienické zázemí: Pro zajištění hygieny dětí je určena zvláštní místnost se dvěma dětskými 
záchody (pro děti mladší 3 let nočníky označené značkou), dvěma dětskými umyvadly umístěnými 49 
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cm nad podlahou a centrální směšovací baterií s výtokovým ventilem (ve výšce 60 cm nad podlahou), 
sprchovým boxem a přebalovacím pultem. Koupelna je opatřena zásobníkem na ručníky a zásobníkem 
na mýdlo. 

Pro hygienu pečujících osob je určena zvláštní místnost s toaletou, umývadlem s teplou vodou. Dále je 
vybavena dávkovačem na mýdlo, toaletním papírem, závěsem pro jednorázové utěrky a nášlapným 
odpadkovým košem s mikrotenovou vložkou. 

Pro úklid všech prostor zařízení je určen zvláštní prostor pro skladování prostředků na úklid a čištění, 
výlevka na znečištěnou vodu a s přívodem teplé a studené vody je umístěna v odděleném prostoru 
v místnosti pro hygienu pečujících osob.  

Úklid se provádí setřením všech podlah a povrchů na vlhko, vyčištění koberců vysavačem, vynášení m 
odpadků, umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití prostředků s desinfekčním účinkem 
(5x týdně, vždy po ukončení pracovního dne) dle hygienického plánu v příloze, omytím a dezinfikováním 
omyvatelných částí stěn hygienických místností, omytím rámů oken, svítidel a světelných zdrojů (1x za 
měsíc), celkovým úklidem všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů, včetně hraček 
(1x ročně) a malováním stěn (1x za 2 roky). 

Čisté lůžkoviny se skladují ve skříni k tomuto účelu určené a lůžkoviny se skladují odděleně ve 
speciálním zakrytém boxu mimo dosah dětí (v úklidové místnosti), odkud jsou předány rodičům 
k vyprání. 

 

 

Tento dokument je závazný pro pečující osoby, pracovníky úklidu a uživatele služby 
dětské skupiny. 

Datum vydání závazného stanoviska KHS: 16. 1. 2017. 

Datum zápisu do evidence poskytovatelů dle zákona 247/2014 Sb. - den započetí provozu  

Poskytování péče o dítě v Dětské skupině Beroun: 1. 2. 2017 

Datum změny v poskytování péče – rozšíření kapacity na 12 dětí:   1. 1. 2021 

Aktualizace dle novely zákona č. 329/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

 9. 6. 2022 

Vypracoval: Mgr. Ivana Vašků                                                    V Berouně, dne: 1. 7. 2022 

 

  

Schválil: Ing. Petr Horák, ředitel Charity Beroun                         V Berouně dne: 1. 7. 2022 


