
                           

 

 
 

Provozní řád 

Dětská skupina „Medvídek v Berouně“ 

Aktualizace k: 1.5.2019 

Provozovatel: Prostor pro rodinu, z.ú., IČ: 22735224, sídlo: Thákurova 3, Praha 6, 160 00 

www.prostorprorodinu.cz 

Kontakt: telefon kancelář: 774402131, ředitelka Mgr. Karolina Nedělová: 774442131 

Dětská skupina „Medvídek v Berouně“ slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na 

trh práce. 

Provoz zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatnění na trhu práce. Dětská 

skupina „Medvídek v Berouně“ doplňuje dosavadní institucionální zařízení v místě a dotváří 

ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení docházky v MŠ, nebo v ZŠ. 

Provozováním zařízení péče o děti předškolního věku přispíváme k vhodnějším podmínkám pro 

zaměstnanost rodičů s dětmi. 

1) Dětská skupina „Medvídek v Berouně“ je zařízení péče o děti typu dětská skupina pro veřejnost, 

dle zákona 247/2014 Sb, pro nejvýše 12 dětí ve věku od jednoho roku do zahájení školní docházky. 

2) Dětská skupina „Medvídek v Berouně“ sídlí na adrese: Tyršova 58/10, 266 01 Beroun. Den 

zahájení provozu dětské skupiny je 4. 9. 2017. 

3) Péče o děti v dětské skupině je provozována v každý všední den mimo svátky, v době od 7.30 do 

17.00. 

4) Péče o děti v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou od rodičů/zákonných zástupců 

dítěte dle platného ceníku, který je zveřejněn na webových stránkách provozovatele. Ceny v ceníku 

jsou pouze částečným příspěvkem na provoz zařízení pro děti, jejichž alespoň jeden z rodičů je aktivní 

na trhu práce a účastní se platby sociálního pojištění. Rodiče musí tuto skutečnost doložit potvrzením 

zaměstnavatele nebo výpisem z ČSSZ (platí pro OSVČ). Pokud se rodiče soustavně připravují na 

výkon povolání, je nutné doložit potvrzení o studiu. 

5) Úhrada za docházku dítěte se platí předem, nejpozději do 1. dne v měsíci, na který je dítě 

přihlášeno. Úhrada se zasílá bankovním převodem na účet provozovatele. 

Po závazném přihlášení dítěte do dětské skupiny složí rodič nevratný rezervační poplatek ve výši 

1 000 Kč. Tento poplatek bude následně odečten z první faktury za docházku dítěte.  

http://www.prostorprorodinu.cz/


                           

 

 
 

 

6) Pro přihlášení dítěte je třeba odevzdat vyplněnou rezervační přihlášku, na základě které bude 

podepsána smlouva o poskytování péče v dětské skupině „Medvídek v Berouně“.  Před podepsáním 

smlouvy je nutné doložit evidenční list dítěte včetně potvrzení o očkování pediatrem a potvrzení 

jednoho z rodičů o účasti na platbách sociálního pojištění. Přihlášky jsou k dispozici přímo v dětské 

skupině, dále na stránkách www.prostorprorodinu.cz a na emailové adrese 

info@prostorprorodinu.cz. 

7) Po podepsání smlouvy mezi zástupci dítěte a poskytovatelem, je nezbytné se zaevidovat do 

docházkového systému:  https://prostorprorodinu.webooker.eu/  a spravovat docházku dítěte dle 

zvolených termínů a kapacity zařízení. 

8) Rodiče vyzvedávají děti ve stanovených časech dle objednaných bloků, nejpozději do 17:00 hodin. 

Pokud se rodič zpozdí a vyzvedne dítě po 17:15 hod, bude mu k běžné fakturované částce 

přiúčtována navíc za tento den částka 150 Kč. 

9) Omlouvání dítěte probíhá nejpozději do 7.00 hodin ráno téhož dne, s možností náhrady 

docházky. Omluva a změna docházky se provádí prostřednictvím docházkového systému 

https://prostorprorodinu.webooker.eu/ rodičem/zákonným zástupcem. Rodiče mohou u objednaných 

dnů (resp. bloků), které omluvili v evidenčním systému, učinit náhradu ve stejném rozsahu, v případě 

volné kapacity DS. Mohou tak učinit nejdéle v průběhu 3 měsíců od omlouvaného termínu (30 dní 

před a 60 po omluveném dni). V případě nevybrané náhrady, nebo neomluvené rezervace docházky, 

se platba objednaných bloků nevrací. V případě dlouhodobé nemoci, či předem plánované 

dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (16 kalendářní dní a více) se řeší omluvy a náhrady individuálně. 

Náhrady se nepřevádějí do nového školního roku, je třeba je vybrat nejpozději do konce srpna. 

Rodiče podepisují zaznamenanou měsíční evidenci docházky.  

10) Dětská skupina „Medvídek v Berouně“ připravuje dětem stravu objednanou rodiči či zákonnými 

zástupci nebo zabezpečí ohřev a servírování vlastní stravy dětí. Svačiny a obědy objednané u 

provozovatele nejsou součástí poplatku za docházku dítěte. 

11) V případě objednané stravy je možná omluva dítěte s náhradou oběda, musí ale proběhnout 

nejpozději do 12.00 hodin a platí až pro následující den docházky dítěte. Vyúčtování omluvené stravy 

probíhá pololetně. 

12) Služba péče o děti v dětské skupině „Medvídek v Berouně“ probíhá dle Plánu výchovy a péče „DS 

Medvídek v Berouně“ a v souladu s Úmluvou o právech dítěte.  

Vybudování a provoz dětské skupiny „Medvídek v Berouně“ je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, ESF ČR. 

Vypracovala: Mgr. Karolina Nedělová, ředitelka Prostor pro rodinu, z.ú.   V Praze, dne: 1.5.2019 
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