PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO KLUBU KVÍČOVICE
Článek I. Úvod
Provoz klubu je realizován v rámci projektu „Dětský klub Kvíčovice“ (dále jen dětský klub),
s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014004 podpořený z EU prostřednictvím
5. výzvy MAS Radbuza, z. s. na Prorodinná opatření.
Provozní řád dětského klubu stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech
zainteresovaných (dětí, rodičů, zaměstnanců) a podává rámcový přehled a informace o
fungování dětského klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a provozovatelem dětského
klubu – Obec Kvíčovice, Kvíčovice 50, 345 62, IČ: 00572357 (dále jen “provozovatel”).
Platnost provozního řádu je ode dne 1. 11. 2019 do nahrazení novým provozním řádem.
Aktuální provozní řád bude umístěn v zázemí dětského klubu a na internetových stránkách
provozovatele www.kvicovice.cz.
Pravidelný provoz dětského klubu bude zahájen dne 1. 11. 2019.
Článek II. Kontaktní informace
Provozovatel klubu:
Obec Kvíčovice
Adresa: Kvíčovice 50, 345 62
IČ: 00572357
www.kvicovice.cz
mail: starosta@kvicovice.cz
tel.č.: 605 235 766

Článek III. Provozní podmínky
Dětský klub je určen především dětem ve věku od 1. do 9. třídy.
Zázemím dětského klubu je v prostorách OÚ v Kvíčovicích. K dispozici klubu je zasedací
místnost, toalety a kuchyňka. V případě příznivého počasí vyrážejí děti společně s pečujícími
osobami ven na procházku nebo na dětské hřiště poblíž úřadu. Prostory klubu jsou vybaveny
zařízením a nábytkem, který odpovídá věku a potřebám dětí. Klub je vybaven didaktickými a
metodickými pomůckami a běžnými hračkami.
Začátek a konec školního roku dětského klubu je od 1.11.2019 do 31.10.2022. Dětský klub
nezajišťuje péči v době školních prázdnin.
Provoz dětského klubu je ve všední dny od 13:30 do 17 hodin.
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Kapacita skupiny dětského klubu na den je 25 dětí. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity
klubu, povede provozovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných
kapacit a kritérií přijetí – viz níže.
Článek IV. Kritéria přijetí
Na přijetí dítěte do dětského klubu není nárok. O přijetí dětí rozhodují pečovatelé klubu a
provozovatel na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky. Dítě musí být
školou povinné.
Pro zařazení dítěte do dětského klubu musí každý z jeho rodičů splňovat jednu z následujících
podmínek:
a) je zaměstnaný (v tomto případě doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru s
uvedením doby trvání smlouvy)
b) vykonává podnikatelskou činnost (doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociálního
pojištění)
c) je nezaměstnaný, ale práci aktivně hledá (doloží potvrzení z úřadu práce o evidenci)
d) je zapojen v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace (doloží potvrzení o studiu, potvrzení o
účasti na rekvalifikačním kurzu, popř. potvrzení o jeho úspěšném ukončení).
V případě změny jsou rodiče povinni aktualizovat tato potvrzení a bez odkladů je předat
provozovateli dětského klubu.
Článek V. Zápis dítěte do klubu
Zápis dětí do dětského klubu probíhá průběžně dle kapacity a obsazenosti klubu. Všechny
dokumenty potřebné k zápisu dítěte do dětského klubu jsou k dispozici ke stažení na našich
webových stránkách www.kvicovice.cz.
Přihláška a potvrzení o postavení obou rodičů na trhu práce
Na OÚ v Kvíčovicích nebo na webových stránkách www.kvicovice.cz je k dispozici formulář
přihlášky a potvrzení. Na základě těchto vyplněných a odevzdání formulářů a zároveň po
úhradě jednorázového poplatku ve výši 250,- Kč/rok za jedno dítě dojde k řádnému přihlášení
dítěte. Poplatek slouží na pokrytí nákladů společných s administrativou a zajištěním pitného
režimu.
Ukončení docházky dítěte do klubu probíhá na základě oznámení rodičů, výpovědní lhůta není
stanovena.
Doporučujeme oznámit ukončení včas, abychom mohli zajistit náhradníka.
4 Článek VI. Předávání, vyzvedávání dětí
Předávání dítěte
Provozní doba dětského klubu je od 13:30 do 17 hodin.
Rodiče předávají dítě kdykoliv v této provozní době dle svých potřeb. Předávání probíhá v
prostorách dětského klubu. Dětský klub přebírá odpovědnost za dítě okamžikem zapsáním
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dítěte do prezenční listiny. Odpovědnost provozovatele a pečovatele za dítě končí příchodem
rodiče.
Při předávání dítěte rodič informuje pečovatele o důležitých okolnostech spojených se stavem
dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se především o okolnosti,
které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v
klubu. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte
(viz dále v textu).
Vyzvedávání dítěte
Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo zmocněnými osobami je opět kdykoliv v provozní
době klubu, ale na základě předchozí domluvy kvůli zajištění plynulého programu pro děti či
pobytu venku. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu pobytu v klubu
(úrazy, hádky) týkajících se jejich dítěte.
Osoby zmocněné k převzetí dítěte
Rodič nebo jeho zákonný zástupce vyplní do přihlášky seznam osob oprávněných k
vyzvedávání dítěte. Tento seznam je možné aktualizovat průběžně tak, aby byla zajištěna
bezpečnost dítěte. V případě, že v kolonce nebude uvedena žádná osoba, bude moci pečující
osoba pouštět dítě z klubu samotné.
Článek VII. Pravidla pobytu v dětském klubu
Děti jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnému chování. Proto prosíme o dodržování
následujících pravidel:
a) Je zakázáno ničení majetku a vybavení klubu. Za veškeré škody na vybavení klubu
způsobené dítětem nese zodpovědnost rodič/zákonný zástupce.
b) Z bezpečnostních důvodů je v klubu zakázána konzumace žvýkaček, bonbonů a lízátek.
c) Děti by neměly nosit do klubu žádné cennosti (elektroniku, větší obnos peněz, fotoaparát,
případně jiné cennosti – šperky aj.). Klub nenese zodpovědnost za jejich ztrátu, krádež či škodu.
d) Děti jsou povinni zdržet se chování, které může poškozovat ostatní děti v klubu. V případě
nezvládnutelných kázeňských problémů s dítětem, které se bude opakovat i po řešení této
situace s rodiči, si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit jej.
e) Děti nesmí opustit bez souhlasu pečovatele objekt či prostory, při pohybu venku, při hrách
je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů
vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
f) Děti musí respektovat pokyny pečovatelů.
g) Děti se řídí zásady slušného chování a neužívají sprostá slova.
h) V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit pečovatele.
Článek VIII. Informace o zdravotním stavu dítěte
Rodič je povinen informovat pečovatele o důležitých okolnostech spojených se zdravotním
stavem dítěte, např. jeho alergiích, užívaných lécích apod. Rodič také pečovatele informuje o
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závažných skutečnostech v rodině, které by mohly ovlivnit psychickou a fyzickou pohodu
dítěte.
Pečovatelé při práci s dětmi vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích
návycích a dalších omezeních. Tyto informace rodiče poskytli při zápisu dítěte dětského klubu.
Rodiče jsou povinni neprodleně informovat dětský klub o změnách těchto údajů. Dítě je nutno
nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:
a) zvýšená teplota
b) kašel a rýma
c) zvracení a průjem
d) bolest v uchu
e) bolest v oblasti břicha
f) bolest při močení
g) vši
h) v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.)
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v dětském klubu (teplota, zvracení, bolesti
břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. Rodiče jsou
povinni informovat dětský klub o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.
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