
                                                                      
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 

                                    Dětská skupina Ledňáček 

 
Provozovatel: Dětské centrum Ledňáček, z.s. 
Adresa sídla:V Edenu 165, Doubravčice , 282 01  
IČO: 065 70 364 
Adresa provozovny: Obecní 94, Doubravčice , 282 01 
tel. 605 878 825, 720 332 030 
e-mail: skolka.lednacek@seznam.cz 
 
Zařízení péče o děti Dětské centrum Ledňáček, z.s. je zapsáno jako dětská skupina  dle 
zákona č. 247/2017 Sb. O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  
 
Datum zahájení provozu: 1.5.2018 
Kapacita zařízení: 10 míst 
 
 
REŽIMOVÉ POŽADAVKY 
 
Provozní doba: 
-Od 6,15 – 17,00 
 
Nástup dětí do MŠ 
- dle potřeb rodičů 
 
Spontánní hra 
– probíhá po celý den, prolíná se s činnostmi řízenými učitelkami, kdy si děti osvojují různé poznatky a i při 
pobytu venku 
 
Pobyt venku 
 – podle počasí 
 
Pohybové aktivity 
 – pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a 
pobytu venku 
 
 



Stravování 
 – dopolední svačina – 8.45 – 9.15 hod. 
 - oběd 11.45 – 12.15 hod. 
 - odpolední svačina od 14.45 hod. 
 
Obědy nám zajišťuje fa Almed – ohřívají se v mikrovlnné troubě a oběd je dětem roznášen. 
Po celý den je zajištěn pitný režim, každé dítě má svůj hrneček. 
 
Odpočinek 
– po obědě děti odpočívají do 14.30 hod. 
-  každé dítě má své lůžkoviny označené obrázkem 
 - lehátka a lůžkoviny se po vyvětrání skládají na určené místo 
 
Způsob nakládání s prádlem 
 – lůžkoviny  jsou majetkem DC, pyžama mají děti vlastní 
 
Výměna prádla 
– ručníky  - papírové -doplňují se dle potřeby 
-  lůžkoviny 1x 21dní – dle potřeby 
Vyprání prádla si zajišťují rodiče. Po vyprání je uloženo v polici. 
 
Úklid 
– denní úklid se provádí vytíráním podlah na vlhko, vysáváním koberců, mytím WC a umyvadel desinfekcí, 
utíráním prachu + 1xtýdně se provádí uklid koupelny – obkladů a dlažby desinfekcí. 
2x měsíc se omývají dveře, obklady, svítidla, nábytek 
1x rok o prázdninách bez přítomnosti dětí – generální úklid, čistí se koberce na mokro 
 
Úhrada nákladů 
Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Cena za pobyt dítěte se řídí dle aktuálního 
ceníku Dětského centra Ledňáček, z.s.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum účinnosti 1.5.2018                                                              Martina Pačesová 
 jednatelka spolku 


