OBEC PANENSKÉ BŘEŽANY
HLAVNÍ 17, PANENSKÉ BŘEŽANY, 250 70 ODOLENA VODA

Zásady pro provoz Dětské skupiny Panenské Břežany – zařízení péče o dítě
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely zákona č. 247/2014 Sb. rozumí činnost spočívající
v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována
mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj
schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
I.

Úvodní ustanovení

Obec je zřizovatelem jedné dětské skupiny, která vykrývá zejména nedostatečnou kapacitu míst pro
předškolní vzdělávání v místní mateřské škole. Dětská skupina je určena dětem ve věku od 1 do 6 let. Péče je
poskytována maximálně 12 dětem současně v souladu s prostorovými a provozními podmínkami. Adresa
místa poskytování služby je Hlavní 17, Panenské Břežany.
II.

Personál dětské skupiny

Personál dětské skupiny tvoří tři odborně způsobilé osoby v pracovním poměru se stanovenou pracovní dobou
a jedna odborně způsobilá osoba na DPP, která zajišťuje personální pokrytí v případě potřeby. Personál
dětské skupiny jsou zaměstnanci Obce Panenské Břežany.
Odborná způsobilost personálu je zajištěna v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb.
III.

Doba umístění dítěte v dětské skupině.

Dítě může navštěvovat dětskou skupinu buď všechny pracovní dny v týdnu, nebo pouze některé pracovní dny
v týdnu v případě, kdy se na jednom místě vystřídá s dítětem umístěným zde, jiné dny v týdnu. Obvykle se
jedná o pravidelní, dlouhodobé umístění dítěte. Maximální doba dlouhodobého umístění dítěte je do zahájení
školní docházky.
IV.

Žádost o umístění dítěte

Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny podá zákonný zástupce dítěte na předepsaném formuláři. Žádost
se podává na Obecní úřad či elektronickou formou v aktuálně oznámeném období kalendářního roku. Žádosti
posuzuje v souladu s kritérii přijetí a o umístění rozhodne starosta obce po konzultaci s vedoucí dětské
skupiny do 14 dní od ukončení přijímacího období. Zákonný zástupce obdrží vyrozumění o přijetí či nepřijetí
dítěte do dětské skupiny nejpozději do 15 dnů od tohoto data.
V.

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Na základě vyrozumění o přijetí dítěte do dětské skupiny připraví obec smlouvu o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině. Tato smlouva je podepsána zřizovatelem i příjemcem služby (zákonný zástupce dítěte)
před nástupem dítěte do dětské skupiny.
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VI.

Ceník a úhrada poskytovaných služeb v dětské skupině

Služba péče o dítě je provozovatelem poskytována s částečnou úhradou nákladů. Výše úhrady je stanovena
s ohledem na spolufinancování služby příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.
Měsíční příspěvek na provoz a stravné se platí zvlášť.
Cena měsíčního příspěvku je 2 500 Kč.
Měsíční příspěvek je určen na provozní náklady + zahrnuje všechny kulturní a jiné akce pro děti v průběhu
celého roku. Tato částka je fixní, je povinnost ji platit i v případě absence dítěte z důvodu nemoci. Měsíční
příspěvek je poměrně snížen jen v případě uzavření provozu dětské skupiny zřizovatelem či státem.
Úhrada měsíčního příspěvku za službu péče o dítě je splatná každého 25. dne předchozího měsíce na účet
Obce Panenské Břežany s uvedeným jménem dítěte v poznámce příjemce.
Stravné – polední teplé jídlo, cena za 1 oběd (polévka + hlavní jídlo) je 60 Kč. Vyúčtování probíhá měsíčně dle
počtu odebraných porcí.
Úhrada za stravné je splatná každého 10. dne následujícího měsíce na účet Obce Panenské Břežany
s uvedeným jménem dítěte v poznámce příjemce.
VII.

Strava a nápoje

Dopolední a odpolední svačinu zajišťuje dítěti zákonný zástupce, který požádal o umístění dítěte do dětské
skupiny. Polední teplé jídlo zajišťuje provozovatel prostřednictvím dodavatele na základě ujednání mezi
provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte. Dodavatelem poledního jídla je jídelna ZŠ a MŠ Panenské
Břežany, v případě potřeby Antonia senior services s. r. o.
Pitný režim zajišťují pečující osoby v rámci provozu dětské skupiny.
VIII.

Ošetření dítěte po dobu pobytu v dětské skupině

Personál dětské skupiny je proškolen a způsobilý k provedení základního ošetření menších poranění dítěte.
V prostorách dětské skupiny je stále umístěna lékárnička se základním předepsaným vybavením.
IX.

Organizace dětské skupiny

Organizace dětské skupiny se řídí Provozním řádem Dětské skupiny Panenské Břežany, který je přílohou
Smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině.
Při podpisu smlouvy předloží zákonný zástupce Posudek lékaře o zdravotním stavu dítěte pro účast v dětské
skupině včetně povinného očkování. V případě změny zdravotního stavu dítěte si zákonný zástupce vyžádá
nový zdravotní posudek. Dále při podpisu smlouvy příjemce služeb doloží doklad prokazující vazbu rodiče na
trh práce. Příjemce aktualizuje tento doklad každých 6 měsíců od podpisu smlouvy, v případě změny
okamžitě.
Při nástupu dítě do dětské skupiny vyplní zákonný zástupce dítěte Evidenční list dítěte v dětské skupině.
X.

Pojištění

Provozovatel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

XI.

Ukončení Smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

K ukončení Smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině dojde uplynutím doby, na kterou byla
uzavřena smlouva, dohodou nebo odstoupením od smlouvy ze strany provozovatele či příjemce.
Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že osoba odpovědná za výchovu dítěte porušuje Provozní
řád dětské skupiny.
Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že příjemce služeb péče o dítě neuhradí i přes písemnou
výzvu některou z úhrad dle bodu VI.
Provozovatel může odstoupit od smlouvy nebo uzavřít dohodu o ukončení poskytování služeb péče o dítě
v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele (např. dítě chronicky nemocné, či
dítě vyžadující služby přesahující rámec možností dětské skupiny).

V Panenských Břežanech dne 2.5.2022

Mgr. Martin Hakauf
zástupce zřizovatele
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