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Vnitřní pravidla Dětská skupina – Jesle Zbraslav 

Identifikace zařízení 

Provozovatel společnosti: Dětské Jesle Zbraslav o.p.s. 

Zřizovatel:  Městská část Zbraslav – (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) 

Adresa: Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 – Zbraslav, 15600 

IČ:  25656651 

Kontakt:  257 921417, 605429312 

E-mail: reditelka@jeslezbraslav.cz,www.jeslezbraslav.cz 

Den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: 1. 7. 2020 

Typ zařízení: dětská skupina pro veřejnost 

 Zařízení je provozováno s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů.   

 

Charakteristika zařízení 

Kapacita jeslí je 24 dětí 

Budova je v dobrém technickém stavu, pravidelně udržována a bez závad, které by nějakým 

způsobem ohrožovaly bezpečnost dětí. 

Jesle jsou v provozu pondělí – pátek od 6:30- 16:30. Péče o děti v jeslích navazuje na výchovu 

v rodině. Je kladen důraz na individuální přístup, ke každému dítěti. Snahou je dát dětem 

maximální volnost. 

 

Podmínky poskytování služby 

Provozní doba: denní provoz po – pá   6:30 – 16:30 

Izolační místnost: ano 

Kde: ředitelna, přenosné lehátko 
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Režimové požadavky a aktivity 

Nástup dětí  - děti přicházejí do jeslí 6:30 - 8:15 hod. v případě potřeby, po předešlé domluvě, 

kdykoli během den.  

• Dítě přebírá od rodičů pečující osoba, která provede ranní filtr. Za dítě zodpovídá až do 

doby, kdy odevzdá dítě zákonnému zástupci.  

• Do knihy docházek napíše zákonný zástupce informace, týkající se odchodu dítěte 

Denní harmonogram v jeslích. 

• 6:30 – 8:15 – volná hra 

• 8:15 – 8:45 – snídaně 

• 8: 45  – 9: 00 – tělovýchovný celek 

• 9:00 -  10:00 – výchovné zaměstnání dětí 

• 10:00    –   svačina 

• 10:15 – 11:30 – pobyt venku (dle aktuálního počasí) 

• 11:30 – 12:00 – oběd 

• 12:00 – 14:00 – polední klid (spánek) 

• 14:30 – 15:00 – odpolední svačina 

• 15:00 – 16:30 – volná hra 

Spontánní hry – probíhají celý den i venku, prolínají se s různými činnostmi, které organizují 

dětské sestry, vždy je brán v úvahu individuální přístup k dítěti. Výchovné zaměstnání probíhá 

během dne individuální nebo skupinovou formou. 

Pohybové aktivity – denně probíhají zdravotně zaměřená cvičení (s náčiním, prvky dětské 

jógy), pohybové hry. Cvičení je doplněno písničkami a říkadly. 

Pobyt venku   

v letním období:  8:30 – 10:00 

           14:30 – 16:30 
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V zimním období: 10:30 – 11:15 

Pobyt venku je přizpůsoben dle aktuálního počasí.  V zimních měsících nesmí děti chodit ven, 

pokud teplota klesne pod-5°C. při silném větru, velké inverzi. Pokud není ideální počasí na 

zahradu, chodí se na vycházky, době 10:15 – 11:30, odpoledne 14:30 – 16:00. Tráva je sečena 

1x za měsíc nebo d.p. Pískoviště je zakryto ochrannou plachtou před znečištěním od zvířat. 

V letním období je písek zvlhčován vodou z vodovodního řádu ráno 1x denně. Písek je měněn 

1x za rok (písek s atestem). Na zahradě mají děti k dispozici herní prvky, prolézačky, dřevěná 

auta. Odborník provádí revizi herních prvků 1x za rok, vše je zdokumentováno. Hračky jsou 

uložené v zahradním domku, který splňuje bezpečnostní požadavky vzhledem k dětem. 

Odpočinek a spánek 

• Děti 12 - 18 měsíců je umožněn odpočinek i v dopoledních hodinách, podle zvyklostí.  

• Děti od 18 měsíců dodržují odpočinek od 12:00 -14:00. Každé dítě má své lůžko a 

lůžkoviny po celou docházku do jeslí.  

• Pyžama jsou uložena v košíčku a 1x za týden jsou vyměněna. 

• Lůžkoviny jsou převlékány 1x za 14 dní nebo dle potřeby. 

Otužování dětí – přiměřené oblékání, pravidelné větrání v ranních hodinách, vždy při spánku. 

Při příznivém počasí celý den.  

Zajištění vhodného mikroklimatu – větrání, regulace topení, čistička vzduchu. Teplota 

vzduchu v herně je 20 -22°C, v ložnici 18°C, Teploměry musí být umístěny  90-120 cm nad 

zemí.  

Režim větrání – ráno před příchodem dětí, před spánkem dětí, v rámci úklidu. 

Ochrana před sluněním  

• vnitřní i venkovní žaluzie 

• na zahradě - slunečníky, markýza, vzrostlé stromy, zastínění nad pískovištěm 

Stravování – strava je pro děti i personál je dovážena z vyvařovny MŠ Matjuchinova.  
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Snídaně 8:15 – 8:45 

Svačina 10:00 – 10:30 

Oběd: 11:30 – 12:00 

Odpolední svačina 14:10 – 14:30 

Pitný režim – Dětem jsou k dispozici tekutiny po celý den, při každém jídle. Tekutiny 

pravidelně měníme (ovocný, černý čaj, ovocné šťávy, voda). V letních měsících jsou tekutiny 

k dispozici i na zahradě. Pitný režim sledují a dbají na jeho dodržování pečující osoby. 

Platba 

Provozní příspěvek 

Ceny služby jsou následující a platné od 1. 1. 2022: 

 

Děti s TP na Zbraslavi – celodenní docházka 3500,- 

Děti s TP mimo Zbraslav – celodenní docházka 4000,- /měsíc 

Dopolední docházka 5 dní v týdnu TP na Zbraslavi – 2000,- /měsíc – flexibilní docházka 

Dopolední docházka 5 dní v týdnu TP mimo Zbraslav – 3000,-/ měsíc – flexibilní docházka 

Cena zahrnuje – neomezený pobyt dítěte v jeslích  ve standartní provozní době 6:30 – 16:30, 

kromě státních svátků.  

V den nástupu do jeslí, zákonný zástupce dodá jedno z uvedených potvrzení o: 

• zaměstnání (potvrzení od zaměstnavatele včetně uvedení úvazku a trvání pracovního 

poměru) 

• Výkonu podnikatelské činnosti – OSVČ (výpis z ČSSZ, který dokazuje aktivní 

podnikatelskou živnost) 

• Evidenci na Úřadu práce – aktivní hledání zaměstnání (potvrzení a razítko z ÚP) 

• Studiu či zapojení do rekvalifikace (potvrzení a razítko od vzdělávací instituce) 
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Stravné 

 

Platba za stravné - se hradí měsíční zálohou (pro daný měsíc) 1260,- (21 x 60,-) a vyúčtovává 

se čtvrtletně, podle dnů, které dítě příjemce strávilo v dětské skupině.  

Omlouvání dětí z docházky/ stravy - rodiče omlouvají dětí v daný den do 7:30, předešlý den 

kdykoliv. Omlouvání dětí do 7:30 - telefonicky:  257 921 417, 420 773 065 804 (zaslat SMS). 

Pokud nebude dítě včas odhlášeno, bude mu účtováno stravné za celý den.  

Upozornění 

• U dětí ve věku do dvou let je omezena docházka na dobu 92 hodin za kalendářní měsíc. 

• Očkování - § 50 zák. č. 258/2000 - Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a 

dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně 

živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v 

předškolních zařízeních nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 

odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, 

které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení 

pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v 

oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, 

pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče 

 

 

 

V Praze 5, dne 1. 1. 2022 

Vypracovala: Mgr. Štolová Kamila, DiS., ředitelka 
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