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INFORMACE PRO RODIČE 

ZÁPIS DĚTÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY 
 
Rodiče (zákonní zástupci) dítěte podají přihlášku do dětských skupiny Dětská skupina 
KNOFLÍČEK v Dubňanech. Ta musí být čitelně vyplněná. 
 
Na základě obdržené žádosti si Vás pozveme na osobní schůzku v termínu ZÁPISU popř. jiný 
termín na základě oboustranné domluvy, k upřesnění informací a osobnímu setkání. V rámci 
přijímacího řízení je pro nás důležitý osobní kontakt a seznámení se s rodiči. 
 

Co bude třeba doložit u zápisu? 
 

Rodič přinese: 
• vyplněnou žádost o přijetí, pokud jste zasílali e-mailem 

• svůj občanský průkaz 

• a rodný list dítěte k nahlédnutí, popř. kopii rodného listu 

• měli rodiče připravené jakékoliv dotazy. Ty jim vedení dětské skupiny rádo během osobní 
schůzky zodpoví 
 

Součástí žádosti není povinně vyplněné lékařské potvrzení a potvrzení o pracovně právním 
vztahu jednoho z rodičů, to obdržíte až při informaci o přijetí vašeho dítěte do DS a dodává se 
společně s podepsanou smlouvou. 
 
Vyjádření o přijetí/nepřijetí dítěte, popř. informaci o zařazení na čekací listinu obdržíte 
písemně na e-mail uvedený v žádosti o přijetí. 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE: 
 

• věk dítěte od 1 - 1,5 roku do 4 let (samostatně chodící a spánek 1x denně) 

• zdravotní způsobilost dítěte   

• povinné očkování dítěte vzhledem k jeho věku, případně jeho absence z důvodu trvalé 
kontraindikace 

• vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na 
Úřadu práce) Podmínka zaměstnanosti jednoho z rodičů je nutná po celou dobu docházky 
dítěte do dětské skupiny a zákonný zástupce je při jakékoliv změně povinen tuto 
skutečnost oznámit. (rodič dokládá formulář při podpisu smlouvy) 

• vyplnění všech níže uvedených dokumentů  
 
Zákonný zástupce v případě přijetí dítěte do MŠ či jiného zařízení je povinen tuto skutečnost 
neprodleně písemně ohlásit u vedení Dětské skupiny Dětská skupina KNOFLÍČEK a postupovat 
v souladu s podmínkami k ukončení Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
(výpovědní lhůta 2 měsíce). 
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Pro přijetí dítěte je nutné dodržet §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který 
stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
  

Dokumenty, které bude nutné po přijetí dítěte vyplnit (potvrzujete až po rozhodnutí o 
přijetí): 
 

• Smlouva o poskytnutí péče o dítě 

• Evidenční list dítěte včetně prohlášení o vyzvedávání 

• Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce 

• Potvrzení o očkování 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
K podpisu smlouvy a předání všech dokumentů si s rodiči domluvíme osobní schůzku, termín 
bude zaslaný rodičům společně s návrhem smlouvy na kontakt uvedený v žádosti o přijetí. 
 
Při přijetí dítěte a podpisu smlouvy je vybírán rezervační poplatek ve výši 1000 Kč. viz. Informace 
ve smlouvě.  
 
Výši základní ceny za služby stanovuje Ceník služeb uvedený v dokumentech dětské skupiny. S 
rodiči/zákonnými zástupci dítěte bude uzavřena Smlouva, která mj. specifikuje termíny a způsob 
platby ceny za služby DS. Rodiče dále hradí dítěti stravné za obědy, svačinky si nosí děti vlastní. 
 
Děti jsou do DS přijímány zpravidla na dobu jednoho roku, od září do srpna následujícího roku. V 
případě potřeby a volné kapacity, může být dítě přijato do DS i mimořádně v průběhu roku. 
 
V případě, že bude Žádostí více, než je kapacita zařízení, budou Žádosti a jejich výběr posouzen 
výběrovou komisí na základě Hodnotících kritérií (věk dítěte, četnost docházky, typ docházky 
(celodenní/jednodenní) atd. s přihlédnutím na kapacitu zařízení a potřeby dětské skupiny. 
 
 

INFORMACE K PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY 
 
 

• V rámci docházky dítěte má rodič rezervované kapacitní místo v dětské skupině. Pro 
dopolední docházku v čase od 07:00- 12:00 hod. a pro celodenní docházku po dobu 
provozní doby dětské skupiny od 07:00-16:00 hod. 

• Příchod dětí do dětské skupiny je doporučený s ohledem na denní program max do 8:30 
hod. V případě pozdějšího příchodu prosíme o domluvu předem popř. informaci 
pečovatelkám prostřednictvím SMS nebo tel. hovoru. 

• Odchod dětí nejpozději v 12:00 hod. v případě dopolední docházky, v případě celodenní 
docházky do 16:00 hod. (vyzvednutí dítěte do 15:55 hod.) 

• Nepřítomnost dítěte je potřeba ohlásit co nejdříve (nejpozději do 07:00 hod. docházky 
dítěte) na tel: + 420 704 750 676, při opakovaných neohlášených absencích může být dítě 
vyřazeno z docházky. 

• O všech změnách informujte pečovatelky. V případě jakýchkoliv potíží či nedorozumění 
se obracejte přímo na pečovatelky nebo na vedení dětské skupiny (tel: +420 728 199 019 
Ing. Helena Ševčíková) 
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Co s sebou do školky – vše podepsat!!! 
 

• Za hračky, které si děti s sebou přinesou, personál dětské skupiny nezodpovídá.  

• Za vhodnost oblečení zodpovídají rodiče 
 
Oblečení a obuv 

➢ Přezůvky (ne gumové boty ani pantofle) 
➢ Oblečení na ven, které se může umazat (podle počasí – vhodné je oblečení, které se dá 

vrstvit v případě náhlé změny počasí (bundu, čepici, tepláčky, mikinu, náhradní ponožky, 
obuv na ven) – nechat v šatně ve skříňce nebo pod skříňkou 

➢ Oblečení do třídy (pohodlné oblečení) 
➢ Náhradní oblečení (včetně spodního prádla pro případ polití či jiné nehody) – v 

podepsaném batůžku či tašce 
➢ Pyžamko – nechat ve třídě 

• Hračku na spaní – možné nechat ve třídě 

• Hygienické potřeby 
➢ Balení plen (pokud je děti používají + vlhčené ubrousky + krém na opruzeniny) 
➢ 1 balení vytahovacích papírových kapesníčků 
➢ 1 balení vlhčených ubrousků 

 

• Jídlo a pití: 
➢ Děti si nosí obě svačinky (v podepsané krabičce). Doporučujeme dávat vhodné množství, 

raději ovoce a zeleninu, ne sladké. Snídaně (donesená z domu) se bude podávat pouze 
dětem, které přijdou do 7:30 hod. 

➢ Pitný režim je zajištěn, děti si nosí vhodnou podepsanou láhev. 
➢ Oběd se podává v 11:15 – 11:30, cena obědu je stanovena ceníkem služeb (může se 

změnit dle změn cen dodavatele). Rodiče platí za stravu dle skutečné docházky dítěte. 
➢ Obědy i docházku je potřeba odhlásit telefonicky v otevírací době dětské skupiny na tel: + 

420 704 750 676 nejlépe minimálně 1 den předem a nejpozději do 7:00 hod. v den 
docházky dítěte 

 

TIPY PRO RODIČE… CO USNADNÍ ADAPTACE DÍTĚTE 
 
Dítě zrcadlí Vaše pocity a je proto nutné abyste si byli jisti, že svěřujete své dítě do dobrých 
rukou. Je také potřeba si uvědomit, že počáteční pláč je součástí adaptace a neprotahujte prosím 
zbytečně předávání dítěte do péče pečujících osob a kolektivu kamarádů. Adaptaci podpoří také 
klidná rána před odchodem do dětské skupiny. Dítěti pomůže, pokud ho budete vhodně 
motivovat vzhledem k jeho věku a budete s dítětem mluvit o tom, na co se do dětské skupiny těší 
nebo naopak z čeho má strach. Pro počáteční překonání nejistoty z neznámého prostředí a 
případné obavy dítěte plánujeme adaptační odpoledne v dětské skupině, kde si budete moci přijít 
s dítětem chvíli pohrát a adaptovat se na nové prostředí.  
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