
 

Provozní řád Dětské skupiny Sugar Cube 

v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen “zákon o 

dětské skupině”) 

Údaje o zařízení 

Název Dětská skupina Sugar Cube 

Adresa zařízení Salmovská 498/7, 120 00 Praha 2 - Nové Město 

Ředitel Bc. Nikolay Demyanenko 

Telefonní spojení 776 544 777 

E-mail info@sugarcube.cz 

Webové stránky www.sugarcube.cz 

Typ Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb. 

Provozovatel Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z.ú. 

IČ 06395929 

 
Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z.ú. poskytuje služby hlídání a péče o děti ve věku od 1                  
roku do 6 let na základě zákona č. 247/2014 Sb., zápis do evidence dětských skupin ze dne                 
01.01.2018. 

Tento Provozní řád upravuje provozní podmínky, organizační podmínky a uvádí pravidla,           
spojené se zajištěním hygienických požadavků. 

Tento Provozní řád byl vypracován v souladu s platnou legislativou dle § 10 zákona č. 247/2014                
Sb.. 

Zpracoval Bc. Nikolay Demyanenko, ředitel. 

Schválila Anna Demyanenko, předsedkyně správní rady. 

Schváleno dne: 01.07.2019  
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Popis zařízení 

Kapacita: 9 + 6 dětí. 

Provozní doba: PO-PÁ 08:00 - 16:00 hod. SO-NE zavřeno. 

Dětská skupina Sugar Cube (dále jen “DS”) splňuje požadavky na hygienická zařízení dle             
zákona o dětské skupině. Plocha pobytové místnosti min. 4m2 na 1 dítě; 1 WC na 5 dětí + 1 WC                    
nahrazeno nočníkem; 1 sprcha; na 1 dítě připadá 1 lehátko, 1 židlička, 1 místo pro práci u stolu. 

Stravování pro cizí strávníky není umožněno, v DS se stravují pouze děti, docházející do DS, a                
zaměstnanci DS. 

V prostorách DS je zakázáno kouření včetně používání elektronických cigaret. 

Režimové požadavky  

Nástup dětí 

Příchod dětí je zejména od 8:00 hod. do 10:00 podle potřeb rodičů. Pozdější příchody (po 10:00                
hod.) je třeba hlásit předem telefonicky nebo mailem. Rodiče jsou povinni přivést dítě do školky               
a osobně ho předat pečující osobě. 

Vyzvedávání dětí se musí uskutečnit po obědě od 12:30 do 13:00 hodin, odpoledne pak od               
15:30 do 18:00 hodin. Odchod v jinou než uvedenou dobu je nutné hlásit předem. 

Žádná cizí osoba nesmí do prostor DS vstoupit bez předchozího povolení ředitele DS. 

Hry a řízené činnosti 

Spontánní hry probíhají po celý den. Prolínají se s činnostmi řízenými pečujícími osobami ve              
vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. Možnost spontánní hry je dětem             
umožněna v době od jejich příchodu do začátku dopoledního programu, a také v odpoledních              
hodinách. 

Denně probíhají zdravotně zaměřené pohybové cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,         
dechová a relaxační) a pohybové hry. 

Pohybové aktivity 

Pohybové aktivity jsou zařazovány nejméně 2x denně – vždy dopoledne v rámci pobytu venku a               
také v herně při cvičebních/tanečních aktivitách (říkanky s pohybem apod.), v případě            
nepříznivého počasí se pohybové aktivity konají výhradně v prostorách školky. 

Pobyt venku 

Minimálně 1 hodinu denně (dle počasí): dopoledne od 10:30 do 12:00 hodin, případně i              
odpoledne od 15:30 do 17:30. V letních měsících se činnosti přesouvají dle možnosti ven. Pobyt               
venku se neuskutečňuje při teplotách nad +30°C v létě a pod -10°C v zimě, při silném větru,                 

-2- 



 

dešti a při silné inverzí nebo při jiných zhoršených povětrnostních podmínkách (stupeň            
nebezpečí vysoký a extrémní dle Výstrah ČHMÚ). 

Prostory k pobytu venku: 

● veřejná dětská hřiště (dětské hřiště Karlovo náměstí, dětské hřiště na Slovanském           
ostrově aj.); 

● vycházky do okolí - Pražská náplavka, Kateřinské sady, Františkánská zahrada aj. 

Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti: 

● sezónní činnosti, 
● pohybové činnosti, 
● prvky sportovních her, 
● poznávací činnosti. 

Odpočinek 

Odpočinek je od 13:00 do 15:00 hod. 

Vycházíme z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 60 min. odpočívají všechny děti. Děti se               
na spánek převlékají do pyžama. Nemusí spát, pouze odpočívat, mají možnost si do postýlek              
vzít svoji oblíbenou hračku, vždy mohou samostatně uspokojit své hygienické potřeby. Děti s             
nižší potřebou spánku mohou případně vstát, pečující osoby jim nabízí náhradní aktivity (klidné             
hry). 

Matrace denně připravují a uklízí do příslušného ukládacího prostoru v ložnici pečující osoby.             
Každé dítě má přidělenou svou matraci a krabičku na odkládání věcí na spaní dle své značky. 

Stravování 

Svačiny se podávají v době od 10:00 hodin do 10:30 hodin, odpoledne od 15:00 do 15:30 hodin. 

Oběd se podává od 12:00 do 12:30 hodin. 

Čas na podávání jídel je možné posouvat v rozpětí cca. 30 minut v návaznosti na denní                
program. 

Přípravu obědů a svačin zajišťuje cateringová společnost Mosaica. Aktuální jídelníček je k            
nahlédnutí na nástěnce DS. 

Obědy a svačiny jsou připraveny k spotřebě ve stejný den, zbytky se likvidují do zvláštního               
koše. Teplota obědů je udržována pomocí vodní lázně, příp. uchováváním v termoboxu.            
Pečující osoby také zajistí přiměřenou teplotu nápojů a potravin. 
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Počet stravovaných dětí v době oběda je odvozen od aktuálního počtu dětí ve školce,              
maximální počet dětí, které se mohou během oběda v jídelně stravovat je 9 dětí. V případě                
většího počtu strávníků jsou děti rozděleny do dvou skupin dle věkové kategorie. 

Násilné nucení dětí do jídla je považováno za nepřípustné. 

Nádobí se umývá v myčce na nádobí ihned v prostorách přípravy jídla. 

Doplňkové či zvláštní stravování je řešeno individuálně. 

DS má vypracovaný HACCP, který je k nahlédnutí na vyžádání. 

Pitný režim 

Dbáme na dodržování pitného režimu, děti vždy mají přístup k pitné vodě. Děti mají k dispozici                
vlastní hrnečky. Pečující osoby vedou děti k pití, nápoj doplňují vždy dle potřeby. Nápoje se               
obměňují - čaje, ovocné šťávy, voda. 

Zásobování pitnou vodou 

Zdroj: Veřejný vodovod. 

Kapacitní hlediska: Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě. 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

Způsob a intenzita větrání a vytápění 

Teplota vzduchu v denní místnosti pobytu dětí se pohybuje v rozmezí +20°C až +22°C. 

V místnostech určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících               
dnech pod +18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto místnostech v jednom dni pod +16                
ºC musí být provoz školky omezen. 

Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalou činností se provádí elektronickým teploměrem            

ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. 

Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší: 

● ráno před příchodem dětí do třídy intenzivní větrání, 
● v průběhu dne krátké větrání, 
● během odpoledního odpočinku dětí (pokud venkovní teplota není nižší než +16°C). 

Prostor pro pobyt dětí je dostatečně osvětlen denním i umělým světlem. Prostory splňují normy              
osvětlení podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz             

-4- 



 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, o čemž bylo vydáno              
rozhodnutí Hygienické stanici hl. m. Prahy č. HSHMP 43106/2014 ze dne 19.09.2014. 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

Výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned. Praní              
lůžkovin zajišťuje prádelna. 

Pyžama a ručníky si děti nosí vlastní. Jsou měněna každý týden. Vždy v pátek si děti odnesou                 
použitý ručník a pyžamo. V pondělí si přinesou čisté. Praní pyžam zajišťují rodiče. 

Utěrky, případně ubrusy jsou prány podle potřeby. Čisté prádlo se skladuje odděleně od             
špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na prádlo dezinfekčním roztokem.  

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

Způsob a četnost úklidu a čištění 

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách DS zodpovídají jednotlivé pracovnice            
úklidu. Zároveň také zodpovídají za správné použití čistících a dezinfekčních prostředků.           
Kontrolu provádí ředitel, případně pověřená pečující osoba. 

Úklid se provádí: 

denně: 

● setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytu           
topných těles a klik u dveří, 

● vynášení odpadků, 
● vyčištění koberců vysavačem 
● za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových          

mís, sedátek na záchodech. 

týdně, vždy v pátek: 

● omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů, 
● dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku. 

2x ročně: 

● umytí oken včetně rámů, 
● umytí svítidel, 
● celkový úklid všech prostor DS. 

 malování: 
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● třídy - 1x za dva roky 

Způsob a četnost desinsekce a deratizace 

Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s               
odbornými pracovníky HS. 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do            
jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a likvidovány denně            
náležitým způsobem dle vyhl.č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

Inkontinenční pomůcky (tj. plény) jsou ukládány do zvláštního koše v uzavíratelných obalech            
(pytlích) bez chlazení a bez dekontaminace a jsou likvidovány denně. Tento odpad je zařazen              
pod katalogové číslo 18 01 04 dle vyhl.č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

Zdravotní stav dítěte 

Rodiče předávají dítě do DS zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto              
skutečnost neprodleně ohlásí. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za hrubé           
porušování Smlouvy o poskytování péče o dítě. 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v DS (trvalý kašel, bolesti břicha, průjem,              
zvracení, přetrvávajicí zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky            
nemoci, i když děti nemají teplotu) musí být rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění               
další zdravotní péče o dítě. 

DS není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto               
budou v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informováni rodiče a požadováni o              
jeho vyzvednutí z kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného             
dítěte, bude vyžadováno potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti. 

Podávání léků a léčebných prostředků (kapky, masti apod.) v DS je zakázáno. 

Úhrada nákladů poskytované služby 

Služba péče o Dítě v DS je poskytována s částečnou úhradou nákladů dle zvolené varianty               
docházky, a to na základě volby Rodiče při podpisu Smlouvy. Zbývající náklady jsou hrazeny z               
veřejných zdrojů ve smyslu čl. “Zvláštní ujednání pro poskytování dotaci”. 

Zvláštní ujednání pro poskytování dotaci 

DS je příjemcem dotaci Evropského sociálního fondu, OP Zaměstnanost, projekt Dětská           
skupina Sugar Cube registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008539 a projekt DS Sugar          
Cube adaptační registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0011546. Dotace je zaměřena na         
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rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s               
dětmi. 

Umístěním dítěte do DS Rodič souhlasí s poskytováním informací o své osobě, zejména o              
svém postavení na trhu práce. 

Rodič dále je povinen hlásit změny svého postavení na trhu práce, ke kterým dojde během               
celého období umístění Dítěte do DS. 

Zamlčení nebo poskytnutí chybných nebo zavádějících informací bude považováno za hrubé           
porušení podmínek poskytování péče v DS. 

Závěrečná ustanovení 

Seznámení se s Provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny zaměstnance DS              
a rodiče dětí docházejících do DS. 

Provozní řád je trvale umístěn na webových stránkách DS a na nástěnce DS. 

Kontrolu jeho dodržování provádí ředitel DS. 

Provozní řád nenahrazuje havarijní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace. 

V Praze dne 01.01.2018 

Změna znění 01.03.2018 - rozšíření kapacity na DS Sugar Cube adaptační. 

Změna znění 01.07.2019 - přiděleno číslo dotace na DS Sugar Cube adaptační. 

Bc. Nikolay Demyanenko 
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