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Preambule 
 

Vnitřní pravidla Dětské skupiny Rybičky (dále jen „Vnitřní pravidla“) jsou soubor pravidel 
a opatření provozu Dětské skupiny Rybičky spojených se zajištěním hygienických požadavků 
na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, 
zásobování vodou a úklid. Zohledňují věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich 
pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Vydáním těchto 
Vnitřních pravidel se ruší předchozí Provozní řád Dětské skupiny Rybičky, který tato Vnitřní 
pravidla od data jejich účinnosti plně nahrazují. 
 

 

Článek 1 

Platnost vnitřních pravidel 
 

Vnitřní pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance, právnické a fyzické osoby, 
které se pohybují v prostorách objektu Domova důchodců Dobrá Voda (dále jen „DDDV“) 
a Dětské skupiny Rybičky.  

 

 

Článek 2 

Základní údaje o zřizovateli Dětské skupiny Rybičky 
 

 Název: Domov důchodců Dobrá Voda 

 Adresa: Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

 IČ: 00666262 

 Bankovní spojení: KB a. s. České Budějovice, číslo účtu 47735231/0100 

 Statutární zástupce: Jana Zadražilová, ředitelka 

 Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 Právní forma: Příspěvková organizace 

 

 

Článek 3 

Základní údaje o Dětské skupině Rybičky 
 

Dětská skupina Rybičky (dále jen „DSR“) je registrována Ministerstvem práce a sociálních 
věcí v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
a o změně souvisejících zákonů. DSR je provozována v prostorech Domova důchodců Dobrá 
Voda. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy 
vyplývající z aktuální legislativy. 
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 Označení DSR: Dětská skupina Rybičky 

 Adresa místa poskytované služby: Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých 
Budějovic 

 Kapacita DSR: 12 dětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky 

 Den započetí poskytované služby: 01. 04. 2018 

 Provozní doba: 6.00  – 19.30 hod. každý pracovní den 

 Docházka dětí: ½dne  –  nejméně tři hodiny denně, 1 den  –  6 a více hodin denně  

 Úplata za poskytovanou službu: částečná úhrada nákladů 

 Kontaktní osoba: Marcela Bydžovská, email: dsrybicky@domov–dobravoda.cz 

 

 

Článek 4 

Právní předpisy 
 

DSR zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově nebo s ní přímo souvisejícími 
činnostmi. Poskytuje dětem a jejich zákonným zástupcům nezbytné informace k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Řídí se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
a o změně souvisejících zákonů, vyhláškou č. 350/2021 Sb. o provedení některých ustanovení 
zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákon 

a další aktuální legislativou. 

 

 

Článek 5 

Práva a povinnosti dítěte 
 

Dítě má povinnost: 
 chovat se podle stanovených pravidel, 
 neničit práci druhých ani majetek DSR, 

 respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem. 

 

Dítě má právo: 
 dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat 

svoji identitu (vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince, právo být veden k tomu, 

aby respektoval ostatní lidi), 
 dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa 

k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo 
psychicky zranit), 

 dítě má právo být respektováno jako individualita, která tvoří vlastní život, právo být 
připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, právo ovlivňovat 
rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, 
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 dítě má právo na emočně klidné prostředí, projevování lásky (právo žít s každým se svých 
rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být 
s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat 
i projevovat lásku), 

 dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá 
pravdu, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). 

 

 

Článek 6 

Práva a povinnosti pečujících osob 
 

Pečující osoby mají povinnost: 
 věnovat dětem aktivní pozornost a dodržovat dohodnutý časový harmonogram dne vždy 

s ohledem na potřeby dítěte, 
 vést děti ke zdravému způsobu života, 
 dbát na rozvoj dítěte a řídit činnosti tak, aby bylo předcházeno úrazům, 
 odpovídat za bezpečnost a výchovnou činnost svěřených dětí, 
 zajišťovat ochranu dětí, seznamovat je nenásilnou formou s ohledem na věk o nebezpečí 

patologických jevů (kouření, kriminalita, šikana, vandalismus, závislostí), 
 s dětmi navštěvovat převážně známá, bezpečná místa a dbát, aby neopustily prověřený 

prostor, 

 při pohybu mimo DSR vždy upozornit na nebezpečí a možný nález nebezpečných věcí, 
 vést děti ke kamarádství, neubližovat slabším, ale pomáhat jim, 
 spolupracovat se zákonnými zástupci, 
 průběžně informovat zákonné zástupce o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních 

pokrocích, 
 neprodleně informovat zákonné zástupce o změně zdravotního stavu dítěte či úrazu 

telefonicky nebo jiným předem dohodnutým způsobem, 
 upozornit zákonné zástupce na nevhodné chování dítěte a nevhodné oblečení, 
 informovat zákonné zástupce o změnách při provozu DSR, 

 respektovat a dodržovat práva dětí a zákonných zástupců, 

 zachovávat mlčenlivost, nepodávat jakékoliv informace jiné osobě než zákonnému 
zástupci, 

 informovat vedoucího pracovníka o veškerých změnách a problémech, 

 dodržovat ve všech prostorech zákaz kouření, používání omamných látek a alkoholu, 
 chránit majetek a hospodařit s prostředky jí svěřené, 
 pečovat o svůj osobní rozvoj, sledovat nové trendy výchovně vzdělávacího procesu 

a snažit se zvyšovat kvalitu své práce s dětmi, 
 nevydat dítě jiné osobě, než je zákonný zástupce dítěte nebo osoba k tomu písemně 

zákonný zástupcem zmocněná, 
 být dětem vždy příkladem, dbát na vlastní vzhled, vystupování a kultivovaný projev. 
 

Pečující osoby mají právo: 
 nepřijmout dítě, které jeví známky nemoci a mohlo by ohrozit zdraví ostatních, 

 nepřijmout dítě, které nebylo včas přihlášené do DSR, 
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 odmítnout požadavky zákonných zástupců, které nejsou v souladu s dokumenty DSR nebo 

jsou v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. 

 

 

Článek 7 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 
 

Zákonný zástupce má povinnost: 
 zajistit, aby dítě docházelo do DSR řádně, 
 včas dokládat důvody nepřítomnosti, 
 nevodit do DSR dítě, které jeví známky nemoci v zájmu ochrany zdraví, 
 informovat o změnách ve zdravotním stavu, obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, 

které by mohly ovlivnit průběh výchovy a péče dítěte, 
 upozornit pečující osobu na jakékoli změny v rodině ovlivňující psychický a fyzický stav 

dítěte, 
 předávat dítě osobně pečující osobě, pokud tak neučiní, pečující osoba nepřebírá 

zodpovědnost za dítě, 
 na vyzvání se osobně účastnit projednání otázek týkajících se dítěte nebo docházky, 

jestliže tak neučiní, může být dítě vyloučeno z DSR, 

 oznámit veškeré změny týkající se údajů, které zákonný zástupce poskytl DSR při přijetí 
dítěte, 

 dodržovat vnitřní pravidla DSR a další dokumenty týkající se provozu,  
 uhradit předepsané platby v termínu, porušováním platební morálky může být dítě 

vyřazeno z docházky z DSR. 

 

Zákonný zástupce má právo: 
 volného vstupu do DSR a po domluvě s pečujícími osobami účastnit se probíhajících 

činností, vždy tak, aniž by je narušoval, 
 informovat se o plánovaných akcích a po dohodě se jich účastnit v rámci DSR, 
 půjčovat si odbornou literaturu, 

 informovat se o průběhu a výsledcích výchovy, rozvoje a schopností dítěte, 

 informovat se o plánu výchovy a péče, 
 hodnotit práci DSR, jídelníček a přispívat svými nápady a názory, 

 na diskrétnost a ochranu informací. 
 

 

Článek 8 

Desatero komunikace pro pečující osoby a rodiče 
 

Pečující osoby: 
 mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost, 
 vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě, 
 komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte, 
 berte dítě jako plnoprávnou součást debaty o něm, 
 nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok. 
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Rodiče: 
 nedívejte se na pečující osobu jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte, 
 nejednejte s pečující osobou jako se sluhou a respektujte jeho odbornost, 

 přicházejte do DSR raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat, 
 ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené, 
 nepomlouvejte nikdy pečující osobu svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet. 
 

 

Článek 9 

Podmínky zacházení s majetkem Dětské skupiny Rybičky ze strany 
zákonných zástupců a dětí 

 

Za škodu na majetku dětské skupiny, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž 
vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách, odpovídá zákonný zástupce. Způsobenou 

a zaviněnou škodu uhradí v plném rozsahu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem 
pro vymáhání náhrady škody soudní cestou.  

K šetrnému zacházení, jsou děti vychovávány v rámci rozvoje kompetencí. V případě 
poškození majetku jsou děti vedeny k řešení a nápravě s pomocí pečující osoby nebo 
za spoluúčasti zákonných zástupců. Poškození majetku většího rozsahu dítětem řeší DSR 
se zákonnými zástupci, kteří sjednají nápravu včetně úhrady. 
 

 

Článek 10 

Přijímací řízení do Dětské skupiny Rybičky 
 

Dítě se do dětské skupiny přijímá na základě žádosti zákonných zástupců, splnění 
legislativních podmínek a dále na základě doplňujících kritérií stanovených DSR: 

 dítě je přijímáno od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky na základě písemné 
přihlášky, 

 dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní 
nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci, 

 přijímací řízení do DSR na další školní rok je stanoveno do konce března školního roku 

předcházejícího. Dále je dítě přijímáno i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita 
DSR, 

 zákonný zástupce obdrží nezávaznou přihlášku a ostatní dokumenty o poskytování péče 
v DSR. Tiskopisy vrátí řádně vyplněné k rukám zodpovědné osoby včetně vyjádření lékaře 
o zdravotním stavu dítěte, zda je řádně plněno očkování dle stanoveného očkovacího 
kalendáře. Dále předloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce 

ke kontrole uvedených údajů, 
 zákonný zástupce dítěte je zaměstnán (tedy vykonává činnost na základě pracovněprávního 

nebo obdobného vztahu), nebo vykonává samostatně výdělečnou činnost, studuje, nebo 
pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Vazbu na trh práce je zákonný zástupce 
povinen doložit. 
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Rozhodnutí o přijetí dítěte do DSR na návrh vedoucího DSR vydává ředitel DDDV. Děti 
nepřijaté do DSR se stávají náhradníky. Pořadí žádosti určuje datum přijetí přihlášky, 

požadovaný datum nástupu dítěte do DSR a stanovená kritéria přijetí.  
 

Ukončení docházky zákonní zástupci provedou písemnou formou s měsíční výpovědní lhůtou. 
Poskytovatel služby DSR může ukončit docházku dítěte na základě neplnění platebních 
podmínek zákonných zástupců či z jiných závažných důvodů, a to písemnou formou k datu 

následujícího dne, po převzetí výpovědi zákonným zástupcem dítěte. Smlouva může být 
ukončena též dohodou smluvních stran. Smlouva zaniká dnem ukončení, pokud je stanovena 
dohodnutá doba trvání. 
 

 

Článek 11 

Úplata za služby 
 

Výše úplaty se řídí dle ceníku, viz příloha č. 1, platného k zahájení poskytování služby péče 
o dítě. Podepsáním smlouvy s DSR se zákonný zástupce zavazuje uhradit úplatu za docházku 
a stravné do pátého dne v měsíci, a to bezhotovostní platbou na účet nebo hotově na pokladně 
DDDV. 

Poskytovanou službou se myslí pobyt dítěte v DSR. Zákonnému zástupci dítěte, 
které nedocházelo do DSR ani jeden den příslušného kalendářního měsíce se úplata 
za poskytovanou službu nesnižuje. 

 

Stravování: Dětem bude zajišťována celodenní strava ve spolupráci se stravovacím 
provozem DDDV, který má zpracovaný systém kritických bodů (HACCP) pro nakládání 
s potravinami. Po celý den bude zajištěn pitný režim v ceně stravného. Je nutné si jednotlivé 
pokrmy přihlašovat i odhlašovat vždy den dopředu do 8:00 hod. v rámci online rezervačního 
systému nebo písemně v daném formuláři v dětské skupině. Specifické potřeby stravování 
je nutné konzultovat při evidenci dítěte do DSR a při jakékoliv změně během pobytu. Veškeré 
specifické potřeby je nutné vždy doložit lékařským potvrzením s podrobným stravovacím 
omezením. Další možností stravování je donesená strava, za kterou zodpovídá zákonný 
zástupce dítěte. DSR stravu uskladní dle doporučení zákonného zástupce, pokud není jinak 
označena od výrobce a před podáním upraví na požadovanou teplotu, pokud je to žádoucí. 
Veškeré nakládání s pokrmy se řídí systémem kritických bodů (HACCP) dětské skupiny, 

který je přílohou č. 2 těchto pravidel. 

Jiné úhrady (kulturní akce, výlety apod.): jednotlivé akce budou předem oznámeny 
a hrazeny zákonnými zástupci předem hotově pečujícím osobám. Doklady o platbách budou 
k nahlédnutí v dětské skupině. 
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Článek 12 

Výbava pro děti do Dětské skupiny Rybičky 
 

Zákonný zástupce převléká dítě v šatně do vhodného oděvu včetně přezůvek, které bude dítě 
nosit pouze v prostorách, které využívá DSR. Z bezpečnostních důvodů není vhodná obuv bez 
pevné paty (pantofle). Dále by dítě při pobytu v dětské skupině mělo mít pyžamo, zástěrku na 
výtvarnou činnost, hřebínek a náhradní oblečení včetně spodního prádla. Vše musí být řádně 
označeno jménem, a to z hygienických a provozních důvodů. 

Jestliže dítě používá pleny, nebo další hygienické pomůcky, je zákonný zástupce povinen 

zajistit dítěti přiměřené množství těchto věcí na denní pobyt tak, aby mohly pečující osoby 
zajistit dítěti kvalitní péči včetně osobní hygieny. 

Pobyt venku i výtvarná činnost je každodenní součástí výchovného programu, pro kterou 

je nutné zajistit vhodné oblečení. Oblečení by mělo být pohodlné s kapsou na kapesník.  

V šatně má každé dítě označené značkou své místo na oděv, obuv a úložný box. Zákonní 
zástupci šatny nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léčivé přípravky, 

potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.  

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby děti měly holínky, pláštěnku, pokrývku hlavy, 

papírové kapesníčky v kartonové krabici a vlhčené ubrousky z důvodu zajištění komfortu 
při pobytu venku i ve zhoršeném počasí. 

Ložní prádlo a látkové ručníky jsou součástí vybavení DSR.  
 

 

Článek 13 

Režim dne Dětské skupiny Rybičky 
 

6:00 – 7:30 hod 

 

 

 – otevření DSR 

 – přivítání, krátký rozhovor se zákonnými zástupci a dítětem  
 – aktuálním stavu dítěte 

 – snídaně (v případě zájmu, snídani je nutné objednat individuálně) 
 – volná hra  

7:30 – 8:45 hod  – individuální činnosti dle potřeb a zájmu dítěte 

 – komunitní kruh 

 – pohybové a hravé aktivity  
8:45 – 9:15 hod 

 

 – osobní hygiena 

 – ranní svačina (upevňování hygienických návyků, stolování) 
9:15 – 10:00 hod 

 

 

 – výchovné aktivity v rámci plnění PVP, volné činnosti a aktivity 

zaměřené především na hry a zájmovou činnost 
(V tomto bloku se prolíná pracovní a technická, environmentální,  

  rozumová, mravní a estetická oblast) 
10:00 – 11:45 hod  – osobní hygiena 

 – příprava na pobyt venku 
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 – pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost (činnosti spojené 

s tělovýchovnými aktivitami, pozorování, experimentování,  
  otužování, dopravní, mravní a environmentální oblasti výchovy) 

11:45 – 12:30 hod  – osobní hygiena 

 – oběd (děti jsou vedeny ke kultuře stolování a dle věku 

k sebeobsluze) 

12:30 – 14:00 hod  – odpočinek (respektující rozdílné potřeby dětí), čtení  
 – individuální práce s dětmi 

14:00 – 14:45 hod  – vstávání dětí 
 – osobní hygiena  

 – odpolední svačina (upevňování hygienických návyků, stolování) 
14:45 – 17:00 hod  – pobyt venku, volné činnosti a aktivity zaměřené především na hry, 

zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě nepřízně 
počasí možnost pokračovat v započatých pracích dne 

17:00 – 17:45 hod  – osobní hygiena 

 – večeře (v případě zájmu, večeři je nutné objednat individuálně) 
17:45 – 19:00 hod  – možnost odpočinku 

 – volné činnosti individuální práce dle potřeb a zájmu dítěte zaměřené  
především na hry a zájmovou činnost, poslech, čtení pohádek, 
možnost pokračovat v započatých pracích dne 

19:00 – 19:15 hod  – odchod dětí z DSR 

 

 

Článek 14 

Docházka do Dětské skupiny Rybičky 

 

Příchod dětí do DSR je dle dohody zákonných zástupců a vedení DSR s ohledem na plán dne. 
Při vstupu dítěte do DSR je uplatňován individuální přístup. Zákonný zástupce předává již 
převlečené dítě pečující osobě. 
 

Do DSR může být přijato pouze zdravé dítě, do kolektivu se nesmí umisťovat děti, které byly 
ošetřujícím lékařem vyloučeny z pobytu v kolektivu. Poskytovatel služby si v případě 
pochybností vyhrazuje právo nepřijmout dítě do DSR. Zákonný zástupce je povinen nahlásit 
výskyt infekčních nemocí u dítěte. DSR ihned informuje ostatní zákonné zástupce o výskytu 
takové nemoci vyvěšením na nástěnce v šatně DSR. 
 

O zařazení dítěte se specifickými potřebami nebo diagnostikovaným podpůrným opatřením 
II. stupně a výše rozhodne ředitelka DDDV na základě doporučení vedoucí DSR, lékaře 
či poradenského centra po dohodě s rodiči dle možností DSR, a to na zkušební dobu 
3 měsíce.   
 

V případě nenadálé zdravotní indispozice dítěte nebo v případě úrazu, bude dítěti poskytnuta 
péče a pomoc pečující osoby a ihned kontaktován zákonný zástupce, který rozhodne o dalším 
postupu v péči o dítě a zajistí vyzvednutí dítěte. V případě ohrožení základních životních 
funkcí, bude přivolána pečující osobou Zdravotnická záchranná služba a informován zákonný 
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zástupce. Rodiče mají možnost v rámci programu DSR Prevence rizik u předškolních dětí 
vyplnit Zdravotní kartu dítěte. 
 

Pečující osoby v DSR nepodávají léčivé přípravky. V život ohrožujících případech o možnosti 
podání léčivého přípravku pečující osobou rozhodne na základě žádosti zákonného zástupce 
ředitel DDDV. Pečující osoba podání léčivého přípravku vždy konzultuje s ZZS. 

 

Pečující osoba zodpovídá za dítě od doby osobního převzetí dítěte od zákonného zástupce, 
nebo pověřené osoby dle evidenčního listu až do doby jeho předání. 
 

Nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen oznámit neprodleně a nejpozději 
do 14:00 hod den předem a v pondělí do 8:00 hod, a to telefonicky nebo osobně pečujícím 
osobám. V případě předem plánované nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen tuto 
nepřítomnost oznámit minimálně 3 pracovní dny předem. Pokud nebude nepřítomnost dítěte 
omluvena výše popsaným způsobem, úplata za službu bude hrazena v plné výši. 
 

V případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne dítě po uplynutí provozní doby DSR 
a nedostupnosti všech kontaktních osob pečující osoba požádá o součinnost policii České 
republiky a Oddělení sociálně právní ochrany děti. 
 

 

Článek 15 

Režim mimo Dětskou skupinu Rybičky 

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí mimo DSR zajišťují zaměstnanci DSR. Každá plánovaná 
akce mimo DSR včetně plánu přesunu, výchovné náplně a zajištění bezpečnosti dětí, bude 
předem projednána s vedoucím pracovníkem DSR a je oznámena zákonným zástupcům 
nejméně tři dny před plánovanou akcí. 

Při přecházení dětí na místa akcí a mimo budovu DSR se děti řídí pravidly silničního provozu 
a pokyny pečujících osob. Před těmito akcemi bude s dětmi intenzivněji probírána dopravní 
výchova. Bezpečnostní prvky musí být použity při každém opuštění DSR, a to i v rámci 
plnění denního plánu a zapojení dětí do silničního provozu. Tyto bezpečnostní prvky 
jsou součástí vybavení DSR. 

Při přepravě dětí autobusem, nebo jiným dopravním prostředkem, musí být objednán takový, 

který má odpovídající počet sedadel počtu dětí a každé sedadlo musí být vybaveno 
bezpečnostním pásem nebo dětskou sedačkou. Za přepravu dětí odpovídá přepravce.  

Přeprava MHD je používána nejčastěji u předškolních dětí. Každé dítě se musí v dopravním 
prostředku posadit nebo musí mít možnost se pevně držet. 
 

 

 

 

 



Domov důchodců Dobrá Voda  
Pod Lesem 1362/16 
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

 

 
 
 
  

 

Strana 12 (celkem 13) 

Telefon 
778 111 568 

Email 
dsrybicky@domov-dobravoda.cz         

Bankovní spojení 
Komerční banka a.s. České Budějovice  
číslo účtu 47735231/0100         

Článek 16 

Hygienicko – protiepidemický režim 
 

Do DSR se přijímá dítě zdravé. DSR není stavebně ani personálně vybavena na izolaci dítěte, 
u kterého se v průběhu dne začnou projevovat příznaky možné nemoci. V takovém případě 
okamžitě pečující osoba informuje zákonného zástupce a požaduje vyzvednutí dítěte 
z kolektivu dětí v DSR. 

Pravidelně je sledováno vytápění a je prováděno větrání místností. Přímé větrání ráno před 
zahájením provozu a v době při pobytu dětí mimo DSR. Je dodržován dostatečný pobyt dětí 
venku. Denní místnost je vybavena klimatizační jednotkou, prostory kde nelze zajistit přímé 
větrání je řešeno vzduchotechnikou. Teplota vzduchu v denní místnosti se udržuje mezi 20 °C 
– 22 °C a nesmí však klesnout pod 18 °C. Nejvyšší přípustná teplota je 26 °C. Pokud teplota 

v prostorách, kde není klimatizační jednotka, dosáhne 25 °C, bude zahájeno odvětrávání 
místnosti formou otevřených oken, a to tímto způsobem: otevíravě – sklopná okna se otevřou 
jedno na plný průduch a druhé na ventilační průduch. Vzniknou dva různě velké průduchy, 
kterými začne okamžitě proudit vzduch. Po dvaceti minutách se sníží teplota v místnosti 
až o 5 °C. Snižování teploty vzduchu se bude monitorovat do té doby, než se teplota 

v místnosti ustálí. 

Nakládáním s odpady, deratizací, manipulací s prádlem, manipulací se stravou, zásobováním 

pitnou vodou, odvedením odpadních vod, požární ochranou, bezpečností a ochranou zdraví 
při práci se podrobněji zabývá Provozní řád DDDV a další související vnitřní předpisy. 

Za řádně provedený úklid a dezinfekci v prostorách DSR odpovídají zaměstnanci úklidu 
DDDV. Podrobný plán úklidu včetně četnosti, použitých čistících a dezinfekčních prostředků 
je zpracován v Provozním řádu DDDV, Provozním řádu úklidu DDDV, Hygienickém, 
dezinfekčním a úklidovém plánu DDDV a souvisejících dodatků. Kontrolu provádí vedoucí 
DSR a vedoucí oddělení úklidu a oddělení prádelny. 

Malování prostor DSR je prováděno minimálně jedenkrát za rok, případně častěji dle potřeby. 

Lehátka se po provětrání skládají na ložní plošinu a skladují se v jimi příslušné místnosti. 
Ložní prádlo je poskytováno DSR. Výměna lůžkovin se provádí minimálně jednou za tři 
týdny, případně častěji dle potřeby. Praní lůžkovin zajišťuje prádelna, která je součástí 
DDDV. Znečištěné prádlo se v prostorách DSR neskladuje, po jeho výměně je okamžitě 
odváženo zaměstnancem úklidu DDDV do prádelny a po vyprání je bezprostředně vráceno 
do DSR. 

Pyžama si děti nosí vlastní a jsou měněna každý týden, a to převážně v pátek, 
nebo dle potřeby. Praní zajišťují zákonní zástupci. Veškeré oblečení mají děti vlastní 
a zákonní zástupci dbají na to, aby bylo vždy čisté, bezpečné, pohodlné a odpovídalo činnosti 
dětí a aktuálnímu počasí. 
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Článek 17 

Závěrečná ustanovení 
 

Aktuální znění Vnitřních pravidel je k dispozici v prostorách DSR k tomu určených 
a je přílohou smlouvy o poskytování péče.  

Veškeré informace včetně dokumentů týkajících se DSR budou umístěny v šatně dětí nebo dle 
charakteru informace osobně předány zákonným zástupcům pečující osobou. 

Seznámení s Vnitřními pravidly potvrzují zákonní zástupci dítěte a zaměstnanci svým 
podpisem a jsou povinni se jím řídit a dodržovat ho. 

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo vnitřní pravidla měnit. Změny ve vnitřních pravidlech 
budou měněny dodatky. Poskytovatel služby je povinen prokazatelně seznámit zaměstnance 
DSR i zákonné zástupce dětí, kterým je poskytována služba DSR, nejpozději v den účinnosti 
změny vnitřních pravidel, což bude doloženo podpisem zaměstnanců i zákonných zástupců 
na prezenční listině ke změně vnitřních pravidel. Těmito vnitřními pravidly nejsou dotčena 
práva a povinnosti vyplývající z obecně právních předpisů. 
 

 

Seznam příloh 
 

1. Příloha č. 1 – Výše úhrad za pobyt a stravu v Dětské skupině Rybičky 

2. Příloha č. 2 – Zásady HACCP pro manipulaci s potravinami a pokrmy 

3. Příloha č. 3 – Etický kodex Dětské skupiny Rybičky 
 

 

Seznam použitých zkratek 
 

DDDV – Domov důchodců Dobrá Voda 

DSR – Dětská skupina Rybičky 

HACCP – Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů 

ZZS – Zdravotní záchranná služba  
PVP – Plán výchovy a péče 
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Příloha č. 1 – Vnitřní pravidla Dětské skupiny Rybičky 

 

Výše úhrad za pobyt a stravu v Dětské skupině Rybičky 

 

Druh platby Druh služby Cena za měsíc v Kč 

Úplata za 
poskytovanou službu 

Měsíční pobyt v Dětské 
skupině Rybičky 

1.000,00 

 

 

Druh platby Druh služby Cena za den v Kč 

Stravné včetně 
pitného režimu 

Snídaně 18,00 

Dopolední svačina 12,00 

Oběd 34,00 

Odpolední svačina 12,00 

Večeře 30,00 
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PŘÍLOHA Č. 2 – VNITŘNÍ PRAVIDLA DĚTSKÉ 
SKUPINY RYBIČKY 

 

ZÁSADY HACCP PRO MANIPULACI S 
POTRAVINAMI A POKRMY  

 

Garant a zpracovatel: Ing. Hana Svobodová, 
certifikovaná manažerka bezpečnosti potravin 
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Úvod 

Jedná se o dokumentaci, která popisuje způsob zajištění bezpečné stravy pro děti umístěné 
v dětské skupině Rybičky. Zásady HACCP vycházejí z požadavků platné hygienické 
a potravinářské legislativy (Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, článek 5). Základním 
principem zásad HACCP je analyzovat možná nebezpečí v procesu přípravy pokrmů včetně 
manipulace s potravinami a pokrmy a stanovit postupy jak tato nebezpečí ovládat. Výrobcem 
stravy je stravovací provoz Domova důchodců Dobrá Voda (dále jen DDDV), který má 
zpracovanou vlastní dokumentaci HACCP pro výrobu stravy a její výdej do dětské skupiny. 

 

Vybavení dětské skupiny pro stravování dětí 

Denní místnost N101 je osazena malou kuchyňkou s chladničkou a dřezem. V blízkosti 
je zařízení na mytí rukou pracovníků manipulujících se stravou. U zařízení na mytí rukou 
je k dispozici jednorázový ručník a tekuté mýdlo v zásobníku. Chladnice je vybavena 
ukazatelem teploty. Součástí kuchyňky je barel s pitnou vodou a konvice na teplé a studené 
nápoje k zajištění pitného režimu dětí, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba. V rámci 
Plánu výchovy a péče je možná k zapůjčení pojízdná pečící trouba. Děti jsou stravovány 
u 2 stolečků vybavených 12 židlemi. Bílé nádobí a příbory jsou vyčleněny pro děti a vyrobeny 
z vhodných materiálů. 
 

Sociální zázemí pro personál  

Pracovníci mají vyčleněnu šatnu s 2 skříňkou k odkládání civilního a pracovního oděvu. 
Vyčleněné WC. Chladnice pro jejich stravu je oddělená od chladnice pro děti umístěné 
v dětské skupině. 
 

Výroba stravy a manipulace se stravou 
 

Zodpovědnost za výrobu stravy má stravovací provoz Domova důchodců Dobrá Voda. Strava 

je připravována s ohledem na věkovou skupinu dětí a se zásadami zdravé výživy. Teplá strava 
je porcována na bílé nádobí a vkládána do tabletu. Studená strava je porcována a vkládána 
do krytých nádob vyčleněných pro dětskou skupinu. Strava pro děti, vyžadující dietní 
omezení, je označena číslem diety. 
Nápoje jsou převáženy v barelech a přelévány do konvic. Strava a nápoje jsou převáženy 
do dětské skupiny na nerezovém vozíku pomocnými dělníky DDDV. V případě potřeby 
je možné krájet či mazat stravu přímo na kuchyňce dětské skupiny pečující osobou a to na 

vyčleněném prkénku a náčiním k tomuto účelu. V případě potřeby je strava uložena 
v chladnici.  

Strava donášená do dětské skupiny musí být vkládána do označené krabičky se jménem dítěte 

a připravována dle informace zákonných zástupců. Strava vyžadující zachování chladícího 
řetězce je uchovávána do doby výdeje v chladničce. Mléčná strava pro děti (věková skupina 
1 – 2 roky) je donášena také rodiči, vždy nadávkované mléko podle počtu dávek a čisté 
kojenecké lahvičky vždy na počet podávaných mlék. Po domluvě s rodiči možné dodat 
originálně balené celé balení mléka, které bude označeno jménem dítěte a uchováváno 
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dle deklarace výrobce mléka v kuchyňce dětské skupiny. Donesená strava je ohřívána 
v mikrovlnné troubě, tak aby byla bezpečná a vhodná k okamžitému podání dítěti. Mléčná 
strava je připravována vždy z vody převařené. Mytí bílého nádobí a přepravních obalů 
probíhá ve stravovacím provoze Domova důchodců Dobrá Voda. Umyté bílé nádobí 
je pro potřeby dětské skupinky k dispozici vždy dle potřeby také přímo v dětské skupině 
a je uloženo v kuchyňce.    
Harmonogram podávání stravy je uveden v režimu dne Dětské skupiny Rybičky. 
 

Deklarace alergenů 

Potravinové alergeny, které je třeba deklarovat strávníkům dle nařízení ES č. 1169/2011 

o poskytování informací o potravinách spotřebitelům jsou uvedeny na jídelním lístku nebo 
jsou rodičům k dispozici na vyžádání ve stravovacím provoze. 

 

Požadavky na pracovníky manipulující se stravou 

 
Pracovníci manipulující se stravou musí být: 
 zdravotně způsobilí, 
 mít u sebe zdravotní (potravinářský průkaz) a mít znalosti nutné k ochraně veřejného 

zdraví,  
 v případě, že se setkají s infekčním onemocněním, jsou tuto skutečnost povinni hlásit 

svému ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli,  
 v případě výzvy Orgánem ochrany veřejného zdraví jsou povinni absolvovat zdravotní 

prohlídku,  
 před manipulací se stravou si vždy řádně umýt ruce a nosit přidělené pracovní pomůcky.  
 

Správná výrobní a hygienická praxe  
 

Pracovníci manipulující se stravou mají povinnost: 
 při příjmu zkontrolovat kvalitu stravy, nepoškozenost obalů u balených potravin, 
 stravu pokud není ihned vydána a vyžaduje zachování chladícího řetězce uložit 

do chladnice, 

 vizuálně kontrolovat teplotu v chladnici a 2x týdně provádět zápis o teplotě v chladnici 

(požadovaná teplota v chladnici je + 1 až + 5 °C), 
 donesenou stravu rodiči dětí uložit do chladnice, pokud strava vyžaduje úchovu v chladu 

a to v označeném obalu, 
 regenerovat stravu donesenou rodiči v mikrovlnné troubě (pokrmy regenerovány při 

800 W po dobu cca 2,5  - 4 minuty a voda k výrobě mléčné stravy pokud není vyráběna 
z horké převařené vody doplněné studenou převařenou vodou cca 35 sekund. Teplota 
podávaného mléka musí být cca 37°C, ověřeno kápnutím na ruku, tak aby se dítě 
nepopálilo, 

 rozlévat polévku dětem na bílé nádobí,  
 při potřísnění ploch pokrmem či nápojem (dítě rozleje nebo pracovník při manipulaci) 

zajistit úklid místa.  
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Analýza nebezpečí v činnosti manipulace s potravinami, pokrmy, nápoji 
a stanovení kritických kontrolních bodů  

 

Záruční lhůta a teplota teplých a studených pokrmů: 
 teplé pokrmy dodávané ze stravovacího provozu jsou vydávané ze stravovacího provozu 

při teplotě min. 63°C a podávané dětem ihned po příjmu při teplotě tak, aby se malé děti 
nepopálili cca 40 °C, spotřeba těchto pokrmů je 4 hodiny od výroby, spotřeba čaje 
je 6 hodin od výroby, 

 studené pokrmy jsou přepravovány při teplotě, která neohrožuje jejich zdravotní 
nezávadnost cca 8 °C a podávány ihned po dodání. Spotřeba těchto pokrmů je 24 hodin 

od výroby. 
 

Analýza nebezpečí příjem a výdej teplých pokrmů  
 

Druh činnosti Nebezpečí v činnosti Ovládání nebezpečí Identifikované 
nebezpečí je 
významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o 
významnosti nebezpečí 

Příjem potravin 

a pokrmů, nápojů 

Mikrobiologické 
(patogenní 
mikroorganizmy), 

fyzikální (odlomky ze 
zařízení, vlasy atd…). 
chemické (rezidua 
sanitačních prostředků, 
přídatné látky ze surovin) 

Spolehlivý dodavatel, 
stravovací provoz domova 
má zpracovánu 
dokumentaci HACCP pro 

výrobu a výdej stravy. 
 

ANO Uplatňována správná 
výrobní a hygienická praxe 
u výrobce – viz. – existence 

dokumentů u výrobce, 
pracovníci na příjmu 
kontrolují každou dodávku 
– počet, čistota obalů atd. 
 

NENÍ STANOVENO 
JAKO KRITICKÝ 
KONTROLNÍ BOD 

Výdej teplých pokrmů, 
nápojů 

Mikrobiologické 
(patogenní 
mikroorganizmy), 

fyzikální (vlasy atd…). 
chemické (rezidua 
sanitačních prostředků). 

Na provozovně: sanitační 
řád pracovníci proškoleni 
v hygienickém minimu, 

k dispozici provozní řád – 

zodpovědnost pracovníků. 
Kontrola výdejní teploty 
teplých pokrmů. 
 

 

 

ANO Strava pro citlivou věkovou 
skupinu – malé děti. 
V případě poklesu teploty 
je třeba pokrm vždy 
regenerovat – kontrola 

teploty pokrmů před 
výdejem. Nápoje neriziková 
skupina. 

 

STANOVENO JAKO 

KRITICKÝ KONTROLNÍ 
BOD,  

Zápis denní při výdeji 
na kuchyni domova. 

Dále zápis v rámci 
kontroly a ověření teploty 
stravy došlé na skupinu 

1x měsíčně pracovníkem 
stravovacího provozu – 

vedoucím stravovacího 
provozu.  
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Analýza nebezpečí při úchově stravy v chladničce  
 

Druh činnosti Nebezpečí v činnosti Ovládání nebezpečí Identifikované 
nebezpečí je 
významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o 
významnosti nebezpečí 

Úchova   Mikrobiologické, 
fyzikální (odlomky ze 
zařízení, vlasy atd…). 
chemické (rezidua 
sanitačních prostředků) 

Pracovníci proškoleni 
v hygienickém minimu, 
znalost pravidel správné 
manipulační praxe. 
 

Studené pokrmy či 
potraviny, pakliže nejsou 
hned vydány jsou vždy 
ukládány do chladnice, ve 

které musí být maximálně + 
1 až +5 °C. Vydány musí 
být tentýž den.  
 

 

ANO Třeba skladovat potraviny 
vyžadující zachování 
chladícího řetězce v chladu. 

 

STANOVENO JAKO 

KRITICKÝ KONTROLNÍ 
BOD. 

Zápis 2x týdně, provádí 
pracovník dětské skupiny. 

 

 
Analýza nebezpečí při ohřevu stravy 

 
Druh činnosti Nebezpečí v činnosti Ovládání nebezpečí Identifikované 

nebezpečí je 
významné? 

Ano/Ne 

Zdůvodnění rozhodnutí o 
významnosti nebezpečí 

Vložení stravy na bílé 
nádobí či vody do 
lahvičky a mikrovlnný 
ohřev 

Mikrobiologické, 
fyzikální (odlomky ze 

zařízení, vlasy atd…). 
chemické (rezidua 
sanitačních prostředků) 

Pracovníci proškoleni 
v hygienickém minimu, 
znalost pravidel správné 
výrobní a manipulační 
praxe 1x ročně 

 

 

NE Uplatňována správná 
výrobní a hygienická praxe. 
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Kritické kontrolní body 

 
Výrobní operace Sledovaný znak Kritické meze Postup sledování Frekvence 

sledování 
Nápravná opatření 

 

Úchova teplých 
pokrmů v teplém  
stavu  

 

 

 

- teplota pokrmu  

  před kompletací -   
  plněním do tabletu     
  a nádob   
   
 
 

 

- méně než +63°C  
  z kuchyně 

 

- méně než +60°C  
  v dětské skupině 

 

 

- měření teploty  
  vpichovým teploměrem 

 

 

- denně 

- v dětské skupině  
  1x měsíčně 

 

 

- pozastavení kompletace - plnění 
- dohřátí pokrmu v kuchyni nebo  

  v dětské skupině 

 

Úchova studených 
pokrmů v chladu  
 

 

- teplota v chladnici     

  dětská skupina 
 
 
 

 

- více jak + 5°C 
 

- ukazatelem teploty v  

  chladnici 

 

- denně kontrola  
  a zápis 1x týdně 

  a vždy při závadě 

 

- dochlazení pokrmu 

- seřízení/oprava zařízení 
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Formulář o měření teploty v chladnici 
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Seznam příloh 

 

1. Příloha č. 1 – Osnova školení hygienického minima a principů HACCP 

2. Příloha č. 2 – Zápis ze školení zaměstnanců Dětské skupiny Rybičky 

3. Příloha č. 3 – CCP Chladnice Dětská skupina Rybičky 

 

 

Seznam použitých zkratek 
 

DDDV – Domov důchodců Dobrá Voda 

HACCP –  Hazard Analysis and Critical Control Points (analýza rizik a kritické kontrolní 
body) 

CCP - Critical Control Points (kritické kontrolní body) 
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PŘÍLOHA Č. 1 - ZÁSADY HACCP PRO 
MANIPULACI S POTRAVINAMI A POKRMY  

 

OSNOVA ŠKOLENÍ HYGIENICKÉHO MINIMA 
A PRINCIPŮ HACCP  

 

Garant a zpracovatel: Ing. Hana Svobodová, 
certifikovaná manažerka bezpečnosti potravin 
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Osnova 

Nezbytné požadavky hygieny 

Zajištění a dodržování tzv. nezbytných požadavků hygieny je základem pro přípravu 
zdravotně nezávadných pokrmů:  

• jsou stanoveny v právních předpisech, 

• jsou základem pro uplatnění všech dalších postupů. 

 

Nezbytné požadavky hygieny obsahují zejména: 

• požadavky na provozovnu a zařízení (požadavky na infrastrukturu), 
• požadavky na suroviny, 

• požadavky na bezpečné zacházení s potravinami, 

• zajištění kvality vody, 

• sanitační opatření (čištění, desinfekce), 
• bezpečné nakládání s odpady, 

• bezpečné postupy regulace škůdců, 

• zdravotní stav zaměstnanců a dodržování osobní hygieny, 

• zajištění školení zaměstnanců. 

 

Požadavky na pracovníky manipulující se stravou 

 

Pracovníci manipulující se stravou musí: 
 být zdravotně způsobilí, 
 mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a zdravotní (potravinářský průkaz) je uložen 

v osobní složce zaměstnance,  

 v případě, že se setkají s infekčním onemocněním, jsou tuto skutečnost povinni nahlásit 
svému ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli,  

 v případě výzvy Orgánem ochrany veřejného zdraví absolvovat zdravotní prohlídku,  
 před manipulací se stravou si vždy řádně umýt ruce a nosit přidělené pracovní pomůcky.  
 

 

Správná výrobní a hygienická praxe  
 

Pracovníci manipulující se stravou mají povinnost: 
 při příjmu zkontrolovat kvalitu stravy, nepoškozenost obalů u balených potravin, 
 stravu pokud není ihned vydána a vyžaduje zachování chladícího řetězce uložit 

do chladnice, 

 vizuálně kontrolovat teplotu v chladnici a 2x týdně provádět zápis o teplotě v chladnici 

(požadovaná teplota v chladnici je + 1 až + 5 °C), 
 donesenou stravu rodiči dětí uložit do chladnice, pokud strava vyžaduje úchovu v chladu 

a to v označeném obalu, 
 regenerovat stravu donesenou rodiči v mikrovlnné troubě (pokrmy regenerovány 

při 800 W po dobu cca 2,5 - 4 minuty a voda k výrobě mléčné stravy pokud není vyráběna 
z horké převařené vody doplněné studenou převařenou vodou cca 35 sekund. Teplota 
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podávaného mléka musí být cca 37°C, ověřeno kápnutím na ruku, tak aby se dítě 
nepopálilo, 

 rozlévat polévku dětem na bílé nádobí,  
 při potřísnění ploch pokrmem či nápojem (dítě rozleje nebo pracovník při manipulaci) 

zajistit úklid místa.  
 

Onemocnění z potravin 

Zdravotním nebezpečím z potravin jsou činitelé, kteří mohou porušit jejich zdravotní 
nezávadnost (např. způsobit onemocnění spotřebitelů). Příčiny vzniku zdravotních nebezpečí, 
které platí pro všechny typy nebezpečí (biologická, chemická i fyzikální) jsou:  

• suroviny (primární kontaminace), 
• pomnožení, 
• selhání technologických postupů, 

• kontaminace při zpracován (sekundární kontaminace). 

 

Biologická nebezpečí - mikroorganismy, parazité, škůdci. 
 

Chemická nebezpečí: 
 - přirozené toxické látky v potravinách,  

            - rezidua sanitačních prostředků, 

 - agrochemikálie, 
 - aditivní látky,  

 - kontaminanty z obalových materiálů, 
 - kontaminanty z výroby, 
 - toxické látky vznikající při výrobě, při manipulaci,  
 - látky vyvolávající individuální nežádoucí reakce (alergeny). 
 

Fyzikální nebezpečí - mechanické nečistoty (šroubky, střepy, vlasy, části obalů, prach, 
kamínky, omítka, atd.). 

Provozní hygiena 

Provozní hygienou se rozumí veškerá opatření nezbytná k zajištění zdravotní nezávadnosti 
potravin. 

Jedná se o soubor sanitačních opatření včetně úklidu prostor.   
 

Sanitace 

Základním a nejvýznamnějším sanitačním úkonem je pravidelně, důsledně a správně 
prováděný úklid a čištění, včetně zajištění dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 
Frekvence a rozsah sanitace musí být v souladu s charakterem činnosti. Průběžný úklid 
pracovního místa je předpokladem snadnějšího udržování čistoty.  
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HACCP 

Základním principem zásad HACCP je analyzovat možná nebezpečí v procesu přípravy 
pokrmů včetně manipulace s potravinami a pokrmy a stanovit postupy jak tato nebezpečí 
ovládat.  

CCP Záznam o úchově teplých pokrmů a CCP záznam o úchově studených pokrmů v chladu. 

 

Seznam použitých zkratek 

 

HACCP –  Hazard Analysis and Critical Control Points (analýza rizik a kritické kontrolní 
body) 

CCP - Critical Control Points (kritické kontrolní body) 
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PŘÍLOHA Č. 2 - ZÁSADY HACCP PRO 
MANIPULACI S POTRAVINAMI A POKRMY 

 

Zápis ze školení zaměstnanců Dětské skupiny Rybičky 
 

 

Dne …………….. proběhlo školení zaměstnanců Dětské skupiny Rybičky, kteří manipulují 
se stravou a připravují nápoje v hygienickém minimu, požadavcích na správnou výrobní 
a hygienickou praxi. Problematice Kritických bodů (HACCP). 
 

Osnova školení: 
 

 Hygienické a potravinářské předpisy, které se týkají stravovacích služeb (Zákon 
č. 258/2000 Sb. v platném znění, zákon č. 110/1997 Sb. v platné znění, vyhláška 

č. 137/2004 Sb. v platném znění, hygienický balíček ES – Nařízení č. 852/2004 o hygieně 
potravin), 

 Hygienické minimum (základy osobní a provozní hygieny, nejčastější onemocnění 
z pokrmů, základy nezávadného úklidu a sanitace v provozovně), 

 Správná výrobní a hygienická praxe, 
 Úvod do problematiky Systému kritických bodů (HACCP), 
 Základní informace ohledně povinnosti označování alergenů. 
 

Jmenný seznam proškolených pracovníků: 
Délka školení: cca 30 minut 
 

 

Jméno pracovníka Podpis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Školil: 
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PŘÍLOHA Č. 3 - ZÁSADY HACCP PRO MANIPULACI 

S POTRAVINAMI A POKRMY 
 

CCP Chladnice Dětská skupina Rybičky 

 

Hlavní sortiment uchovávaných 
potravin 

Požadovaná teplota úchovy 
potravin v °C 

Pokrmy, potraviny  +1 až +5 
 dle deklarace dodavatele  

(krátkodobě např. při ukládání 
potravin) 

možné zvýšení teploty o + 2 °C 
Definice nebezpečí: nárůst teploty během skladování může ovlivnit zdravotní 
nezávadnost potravin – pomnožení mikroorganismů. 

Nápravné opatření: Úprava skladovacích podmínek (teploty), dochlazení 
potravin, přesun do jiné chladírny, smyslové posouzení 
potravin, zjištění příčiny poruchy a její odstranění 
odpovědným technikem. 

Četnost / Zápis: Denně vizuální kontrola. 

Zápis 2x týdně. 

Kritický kontrolní 
bod: 

Zodpovídá 

Pracovník dětské skupiny 

Správná výrobní praxe                                                                                                                                                                            

 

 Ukládání potraviny do čistého prostoru 
chladnice 

 Kontrolovat záruční lhůtu potravin 

 
Pravidelný (periodický) úklid: 
Vnější a vnitřní prostředí chladnice umýt mycím prostředkem s dezinfekčním účinkem 
minimálně 1x týdně. 
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Příloha č. 3 – Vnitřní pravidla Dětské skupiny Rybičky 
 

Etický kodex Dětské skupiny Rybičky 

 

Pečující osoba a děti: 
 pečující osoba si uvědomuje, že je pro děti vzorem, a svého vlivu nevyužívá k jejich 

manipulaci, 

 pečující osoba nezneužívá svého postavení vůči dětem, má ke všem spravedlivý 
přístup, 

 pečující osoba pomáhá u dětí rozvíjet dovednosti a schopnosti, 
 pečující osoba se snaží o objektivitu a spravedlnost, 
 pečující osoba je empatická a tolerantní, 
 pečující osoba respektuje dítě jako svébytnou osobnost, respektuje jeho zdravotní stav 

(včetně speciálních vzdělávacích potřeb), mateřský jazyk a další specifika, 
 pečující osoba citlivě přistupuje k důvěrným informacím o dětech (naživo 

i elektronicky), 

 pečující osoba se snaží o získání a udržení důvěry svěřených dětí,  
 pečující osoba používá trest až jako poslední alternativu po vyčerpání všech pozitivně 

motivačních prostředků. 
 

 Pečující osoba a rodiče: 

 pečující osoba má spravedlivý přístup ke všem rodičům, 
 pečující osoba ve vztahu k rodičům zvládá komunikaci zahrnující vyslechnutí, 

pochopení a respekt,  

 pečující osoba srozumitelně a objektivně informuje rodiče o chování dětí, 
 pečující osoba a rodič vzájemně komunikují o dítěti v provozní době a na půdě DSR. 

 

Pečující osoba a kolegové: 

 pečující osoba aktivně spolupracuje s vedením a s kolegy, 

 pečující osoba se informuje o dění v DSR, v DDDV a přispívá svými návrhy ke 
zlepšení chodu DSR, 

 pečující osoba je loajální vůči DSR na veřejnosti, před dětmi reprezentuje kolegiální 
vztahy a vzájemnou loajalitu.  

 

 Pečující osoba sobě: 

 pečující osoba se celoživotně vzdělává v rámci zkvalitnění péče o děti, 
 pečující osoba dbá na morální a mravní vystupování, 
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 pečující osoba dodržuje vnitřní řády a směrnice DSR a další pravidla; to, co vyžaduje 
po dětech, vyžaduje od sebe sama, 

 pečující osoba za svou práci a rozhodování nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, 
laskavosti či jiná zvýhodnění, 

 pečující osoba umí přiznat vlastní chybu, 
 pečující osoba není lhostejná k sobě a svému okolí, 
 pečující osoba dbá o svůj zevnějšek, 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

 

DDDV – Domov důchodců Dobrá Voda 

DSR – Dětská skupina Rybičky 


