
 

 

VNITŘNÍ ŘÁD – DĚTSKÁ SKUPINA MONTY 
KLUB Z.S. 

 
PROVOZOVATEL: Bc. Zedková Kristýna  

NÁZEV: Dětská skupina Monty klub, z. s.  
 

SÍDLO SPOLKU: Náměstí Svobody 15/3, Vyškov – Dědice 682 01 
IČO: 058 16 645  

PROVOZOVNA: Slovanská 856, 684 01 Slavkov u Brna 
ČÍSLO ÚČTU: 6184147329/0800 
ZAPOČETÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ: 1.1.2019 

KAPACITA: 12 dětí 
VYPRACOVALA: Bc. Zedková Kristýna 
AKTUALIZOVÁNO: 1.2.2023 

 
Práva a povinnosti rodičů  

o Na ochranu osobních údajů a informací  
o Na konzultaci a informace o svém dítěti  
o Na připomínky k provozu dětské skupiny, náměty k obohacení 

výchovně vzdělávacího programu  
o Na řešení případných problémů  
o Písemně vyjádřit souhlas nebo nesouhlas k prezentaci fotografií 

svých dětí v médiích  
o Dodržovat pravidla podle Vnitřního řádu  

o Oznámit případné změny údajů v dokumentaci  
o Předávat dítě zdravé a řádně oblečené bez sladkostí a léčiv  
o Při předávání dítěte do/z DS uvědomit pečující osobu  

o Respektovat provozní dobu dětské skupiny, sledovat informace 
o aktuálním dění  

 
Přijímání dětí  
Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. Děti jsou k pravidelné docházce do 

dětské skupiny přijímány na základě doložení všech potřebných 
dokumentů:  

o Smlouvy 

o Evidenčního listu 
o Přihlášky včetně posudku lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte  
o Dokladu dokládajícího pracovněprávní nebo obdobný vztah 

anebo služební poměr rodiče  
V případě volné kapacity dětská skupina umožňuje jednorázovou 

docházku až do výše své maximální kapacity na základě doložení 
Evidenčního listu a posudku lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. 
 

 
 

 



 

Ukončení docházky 
Docházku je možné ukončit: 

• Dohodou smluvních stran 

• Výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet 
od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla 

výpověď doručena druhé smluvní straně 

• Výpovědí jedné ze smluvních stran s měsíční výpovědní lhůtou 
z důvodu neakceptace nového znění Vnitřního řádu. Výpovědní 
lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně 

• Výpovědí s okamžitou účinností ve zkušební době v délce 2 
měsíců od nástupu dítěte do dětské skupiny. 

• Výpovědí s okamžitou účinností v případě závažného porušení 
Smlouvy nebo Vnitřního řádu. Za závažné porušení se považuje 
zejména prodlení s úhradami definované smlouvou, nedoložení 
potřebných dokumentů,  poskytování klamných informací nebo 

zatajování důležitých informací, zejména o zdravotním stavu 
dítěte, agresivita dítěte, neochota rodiče věnovat se problémům 

vzniklým v chování dítěte formou konzultací, nápravných řešení 
apod. 

 

Provoz  
Provozní dny dětské skupiny jsou od pondělí do pátku od 7.00 do 
16.00 hod. Výjimkou jsou svátky a období mezi Vánocemi a Novým 

rokem, kdy je dětská skupina zavřena.  
 

Docházka  
Děti se schází od 7.00 do 8.30 hod, po předchozí domluvě lze 
výjimečně i jinak. Zákonný zástupce nebo pověřená osoba dítě 

doprovodí do šatny, následně dítě předá zaměstnanci poskytovatele 
(dále jen „pečující osoba“) v prostorách šatny. Není žádoucí vstup 

rodiče do třídy pro narušení chodu skupiny. Děti lze vyzvednout po 
obědě, a to v čase od 12:30 do 12.45 hod. Děti s celodenní docházkou 
se rozchází od 15:30 do 16.00 hod, po předchozí domluvě lze 

výjimečně i jinak. Pečující osoba předá dítě jen zákonnému zástupci 
nebo pověřené osobě, uvedené v evidenčním listu. Je vhodné 
pečujícím osobám dopředu oznámit, kdo dítě ze zařízení vyzvedne. 

V případě vyzvednutí dítěte po ukončení provozní doby skupiny, tedy 
po16:00, je rodiči automaticky účtován poplatek 120 korun za 

každých započatých 30 minut. 
 
Omlouvání a náhrady docházky  

V případě nepřítomnosti dítěte je nutné jej omluvit a to ústně, formou 
emailu, SMS či prostřednictvím interní aplikace.  
Rodič je povinen oznámit neplánovanou nepřítomnost dítěte (nemoc) 

nejpozději do 8,00 hod pracovního dne, kdy dítě nebude přítomno. 
Rodič je zároveň povinen nahlásit alespoň jeden pracovní den předem 

příchod dítěte po jeho nepřítomnosti v zařízení. 



 

 
Rodič je povinen oznámit plánovanou nepřítomnost dítěte nejpozději  

2 pracovní dny předcházejícímu dni, kdy dítě nebude přítomno, včetně 
délky jeho nepřítomnosti v zařízení. 

 
Náhrada za nepřítomnost dítěte je možná po domluvě s 
provozovatelem, při volné kapacitě. 

  
Stravování  
Děti mají zajištěný oběd a pitný režim během celého dne v podobě 

neslazeného čaje a vody. Svačiny si nosí vlastní z domu. Oběd je 
dovážen z KMŠ Karolínka. Jídelníček je k dispozici na nástěnce 

v šatně nebo na webových stránky KMŠ Karolínka.  
V případě speciální diety si dítě může nosit vlastní stravu. Při obědě si 
děti nabírají polévku i druhé jídlo sami. Ochutnají a případně si 

mohou přidat. 
Oběd se odhlašuje do 11:00 hod, předchozího pracovního dne. Při 

včasném odhlášení částka za oběd účtována nebude. V případě 
neodhlášení stravy včas však oběd propadá a z hygienických důvodů 
není možné si jej vyzvedávat. 

 
Ceník a způsob placení  
Školkovné: 

Celodenní docházka od 7.00 do 16.00 hod  
 

2 dny v týdnu   3 950 Kč/měsíc  
3 dny v týdnu  
4 dny v týdnu 

 5 100 Kč/měsíc  
5 650 Kč/měsíc 

5 dní v týdnu   6 200 Kč/měsíc  
Jednorázová docházka 
 

 360 Kč/ den 

Platba pro děti do 31.8. bezprostředně následujícího po dosažení 3 let 
věku 4700,-/měsíc. 

 
Ve školkovném není zahrnutá cena za obědy, která činí 43,-/den. 
 

Školkovné se hradí na účet poskytovatele do 5. dne daného 
kalendářního měsíce. Školkovné za jednorázovou docházku se hradí 

zpětně na základě vyúčtování vystaveného poskytovatelem. 
 
Částka za obědy se platí zpětně dle skutečně odebraných obědů, na 

základě vyúčtování vystaveného poskytovatelem, se splatností 7 dnů 
od zaslání. Částka za obědy a školkovné jsou posílány na účet 
poskytovatele, vždy s popisem v poznámce, na jaký měsíc se platba 

vztahuje a také jméno dítěte.  
 

Na školkovné lze uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním 
zařízení (podle paragrafu 35ba odst. 1. písm. g Zákona o daních z 
příjmu)  



 

Denní program dětské skupiny Monty klub 
7.00 –  9:00 příchod dětí do DS, výtvarné činnosti, samostatná či 

společná práce s pomůckami, úklid pomůcek 
9.00 –  9.45 přivítaní, ranní elipsa, angličtina 

9.45 –  10.00 svačina a úklid po svačině 
10.00– 10.30 práce s pomůckami, projekt, cvičení 
10.30– 11.55 příprava na pobyt venku, procházka, pobyt na dvoře, na 

zahradě, na hřišti 
11.55 – 12.00 vyzvedávání dětí bez obědu 
12.00 – 12.25 oběd 

12.30 – 12.45 úklid a vyzvedávání dětí po obědě 
12:45 – 13.45 chystání postýlek, čtení pohádky, odpočinek na lůžku, 

klidový režim/ práce s předškoláky 
13.45 – 14.15 práce s pomůckami, kreslení, tvoření, pobyt na dvoře, 
na zahradě 

14.15 – 14.30 odpolední svačina 
14.30 – 15.30 práce s pomůckami, výtvarná činnost, pobyt venku 

15.30 – 16.00 vyzvedávání dětí 
 
Pobyt venku 

Pobyt venku je uskutečňován za každého počasí. Důvodem 
výjimečného vynechání pobytu venku jsou velmi silný vítr nebo déšť, 
mlha, znečištěné ovzduší nebo velký mráz. 

Rodič souhlasí, že pobyt venku může být uskutečňován i mimo 
prostory poskytovatele. 

 
Změna režimu 
Stanovený denní režim může být pozměněn v případě výletů, a jiných 

předem nahlášených akcí.  
 
Oblékání a hygiena 

Dítě má svoji skříňku v šatně, chodí oblečený přiměřeně ročnímu 
období. Je potřeba dítě vybavit náhradním oblečením pro případ 

potřeby. 
 
Co bude dítě potřebovat: 

- dostatek náhradního oblečení 
- pláštěnku, holínky 

- přezůvky 
- pyžamo 
- pokrývku hlavy 

- láhev na pití a svačinu 
 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

Pečující osoby jsou zodpovědné za zabezpečení ochrany dětí od 
převzetí dítěte do dětské skupiny od zákonného zástupce nebo 

pověřené osoby do doby vyzvednutí zákonným zástupcem nebo 
pověřenou osobou. Děti mohou navštěvovat dětskou skupinu pouze v 
dobrém zdravotním stavu, bez akutních zdravotních potíží. Pokud se v 



 

průběhu dne zhorší zdravotní stav dítěte, rodiče budou kontaktování 
telefonicky a mají povinnost si dítě vyzvednout, popřípadě dítě může 

vyzvednout pověřená osoba. Pečující osoby pečují o dítě po dobu, než 
bude dítě vyzvednuto zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou. 

Drobná poranění, oděrky ošetří samy, v případě vážnějších 
zdravotních problémů pečující osoby zavolají lékařskou pomoc a ihned 
kontaktují zákonného zástupce. Každý úraz musí být zaznamenán v 

Knize úrazů. Pokud zákonný zástupce nebo pověřená osoba zjistí po 
převzetí dítěte úraz, nahlásí to ihned pečující osobě v ten den před 
opuštěním budovy dětské skupiny. V dětské skupině nebudou dětem 

podávány léky a platí přísný zákaz přítomnosti léčiv v prostorách 
dětské skupiny. V případě nezbytnosti podávání léku dítěti, nutno 

konzultovat s pečující osobou. Z bezpečnostních důvodů a pro 
zajištění prevence úrazů, dětem nedávejte řetízky, náramky a 
nevhodné náušnice tvarem, velikostí apod., za tuto skutečnost 

odpovídají rodiče. Dále dětem nenechávejte v šatně či kapsách 
bonbóny, žvýkačky, repelenty, spreje, nevhodné předměty, o které by 

se mohly zranit a také hračky. 
 
Pojištění odpovědnosti má dětská skupina sjednáno u ČPP. 

 
Postup při onemocnění dítěte 
 

Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je poskytovatel povinen 
bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit 

poskytnutí zdravotních služeb.  
 
Rodič je povinen do dětské skupiny přivádět pouze zdravé dítě, bez 

příznaků onemocnění. V případě, že dítě vykazuje příznaky 
onemocnění, má pečující osoba plné právo takové dítě do dětské 
skupiny nepřijmout, případně může být vyžádáno doložení posouzení 

aktuálního zdravotního stavu dítěte lékařským posudkem. 
 

Kontakt s rodiči 
Dětská skupina je povinna podávat informace o dítěti a o aktuálním 
dění pouze zákonnému zástupci dítěte. Aktuální informace budou k 

dispozici na nástěnce v šatně, zaslány e-mailem či prostřednictvím 
interní elektronické aplikace. Soukromé konzultace se budou konat 

po předchozí domluvě na daném termínu. Dětská skupiny uvítá 
jakékoli náměty, nápady a připomínky. 
 

 
 
 

 
 

 
 


