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Pravidla provozu a poskytování  služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let 

v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte 

v organizaci  (dále jen „Pravidla“) 

 
I. 

Předmět Pravidel 
Tato Pravidla upravují podmínky, za nichž je poskytována služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců 

do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci 

  

II. 

Služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu  
Jedná se o činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě ve věku od 18 měsíců do tří let, která 

je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a 

na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

Služba péče pro děti ve  věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu  je poskytována v pracovních 

dnech v době od 6:00 hodin do 16:00 hodin na adrese Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - 

SRDÍČKO, Revoluční 30, 32, 412 01 Litoměřice. 

 

III. 

Poskytovatel služby 
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, příspěvková organizace založená 

územně samosprávním celkem, tj. Městem Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 

zákona č. 128/2000Sb., o obcích a § 27 a násl. zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů.  

 

IV. 

Oprávnění poskytovat službu péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu 
S odkazem na Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012 je od  1. 1. 2014 předmětem činnosti 

navazující na hlavní účel organizace Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, 

provozování služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování 

stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci.  

 
 

V. 

Právní předpisy poskytování  
Službu péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích 

služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci je poskytována v režimu obecných právních předpisů 

v analogii zejména s předpisy: 

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 

č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů;   

 vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších  předpisů; 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

 zákon č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů;   
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 vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vedenou ve sbírce zákonů pod číslem 

463/2011; 

 nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  

 nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě; 

 nařízení vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě. 

VI. 

Podmínky pro poskytování služby péče pro děti od 18 měsíců do 3 let věku 
(1) Služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu je poskytována v 

prostorách a místnostech, které jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo 

života a které nejsou umístěny v blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně 

ovlivňovalo provoz dětské skupiny.  

(2) Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na prostory a provoz 

služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu pro venkovní prostory, 

místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, stravování, úklid a 

nakládání s prádlem upravené prováděcím právním předpisem.  

(3) Bezúhonnosti pečující osoby
1
; pečující osobou se rozumí fyzická osoba, která je v základním 

pracovněprávním vztahu s poskytovatelem a která vykonává činnost přímo působící na dítě 

spočívající v hlídání a péči o dítě. 

(4) Odborné způsobilosti pečující osoby se řídí analogií: 

             a) odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná   

             způsobilost pracovníka v sociálních službách
2
;  

b) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo 

vychovatele
3
;  

c) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky
4
. 

(5)  Zdravotní způsobilosti pečující osoby: 

      a) při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle právních předpisů o  

       pracovnělékařských službách
5
; 

             b) dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti pečující osoby.   

 

                                                 
1
 Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická a právnická osoba, které nebyly pravomocně 

odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním 

činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných, anebo pro trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na 

způsobilost k výkonu péče o dítě. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Za účelem 

doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zákona o Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů, 

který nesmí být starší  3 měsíců. 

 
2
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.   

 
3
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších   

předpisů.   

 
4
 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, 

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.   

 
5 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

    Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních     

službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).   
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(5) Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče pro děti ve  

věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu odděleně od ostatních účetních záznamů. 

(6) Poskytovatel je povinen vést Plán výchovy a péče s důrazem na rozvoj schopností, 

kulturních a hygienických návyků dítěte, se zaměřením na formování osobnosti dítěte a 

fyzický a psychický vývoj dítěte. Je nepřijatelné používat vůči dítěti nepřiměřený 

výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají 

důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový 

a mravní vývoj. 
(7) Poskytovatel je povinen vést evidenci dětí přijatých do služby včetně evidence žádostí 

o poskytování služby (jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,  jméno, 

popřípadě jména, příjmení zákonných zástupců a adresu místa pobytu alespoň jednoho 

zákonného zástupce, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte, dny v týdnu a doba v průběhu 

dne, po kterou dítě ve službě pobývá, údaj týkající se úhrady nákladů za službu, údaj o 

zdravotní pojišťovně dítěte, telefonní, popřípadě jiný kontakt na zákonné zástupce, údaj o 

zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít 

vliv na poskytování služby).  

(8) Poskytovatel je povinen mít  uzavřené  smlouvy o poskytování  služby péče pro děti ve  věku 

od 18 měsíců do 3 let v denním režimu  a v případě plánovaného přijetí do služby  je oprávněn 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o poskytnutí služby.   

 

VII. 

Kapacita služby péče pro děti ve  věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu   

(1) V rámci jednoho útvaru služby péče pro děti ve  věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu  

nesmí být více než 20 dětí.  

(2) Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jednou útvaru služby 

péče pro děti ve  věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu, činí 3 pečující osoby. 

 

VIII. 

Kritéria pro přijetí 

Při rozhodování o přijetí dítěte do služby budou zvážena jednotlivá kritéria a podmínky 

s ohledem na kapacitu zařízení:  

(1) podaná řádně vyplněná žádost o zařazení do pořadníku 

(2) dosažení věku dítěte 18 měsíců do doby dovršení věku vstupu do mateřské školy 

(3) dobrý zdravotní stav, bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu ve službě 

(4) potvrzení o zdravotním stavu a souhlas se vstupem do kolektivu od ošetřujícího 

praktického lékaře pro děti a dorost 

(5) předložení očkovacího průkazu či potvrzení od praktického lékaře o tom, že se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že 

se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

(6) soběstačnost dítěte s přihlédnutím k věku 

(7) osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný zástupce) není příjemcem peněžité pomoci 

v mateřství nebo rodičovského příspěvku 

(8) absolutní přednost vzniká, pokud osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný 

zástupce) relevantním způsobem doloží, že je zaměstnána či má příslib zaměstnání 

(9) absolutní přednost vzniká, pokud osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný 

zástupce) relevantně doloží, že místem trvalého pobytu dítěte je obec Litoměřice 
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IX. 

Denní režim 
  6:00 –   8:00 hodin příjem dětí – volná hra 

  8:00 –   8:15 hodin dopolední svačina 

  8:15 – 10:45 hodin výchovné činnosti, pobyt venku 

10:45 – 11:15 hodin oběd 

11:15 – 11:30 hodin vyzvedávání dětí –  příprava na spánek 

11:30 – 13:45 hodin odpočinek dětí, spánek 

13:45 – 14:00 hodin odpolední svačina 

14:00 – 16:00 hodin vyzvedávání dětí – volná hra 

 

X. 

Postup při onemocnění dítěte 
Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat 

zákonného zástupce dítěte za účelem předání dítě nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. 

 

 

XI. 

Stravování 

(1) Poskytovatel v rámci služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu  

poskytuje dětem stravovací služby, není-li dohodnuto jinak v případě dietního režimu dítěte, a 

to pouze na základě lékařského potvrzení. Způsob stravování a úhradu nákladů s ním 

spojených je ukotveno ve smlouvě o poskytování služby.   
(2) Pokud zajišťuje dítěti stravu zákonný zástupce, a to pouze v případě dietního režimu, oběd, 

dopolední a odpolední svačinu, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví dětí zajistit 

uchování a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné hygienické praxe.  
(3) Krom dietního režimu, je přísně zakázána donáška potravin, cukrovinek, apod. do zařízení.  
(4) Ceny stravného*: 

od 18 měsíců do 3 let dopolední svačina 7,00 Kč  

 oběd 14,00 Kč 

 odpolední svačina 7,00 Kč 

 celkem 28,00 Kč 
* změna výše stravného je vyhrazena pouze na základě rozhodnutí rady města 

 

 

XII. 

Úhrada nákladů za službu péče pro děti ve  věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu   
Služba péče pro děti ve  věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu  je poskytována s částečnou 

úhradou neinvestičních nákladů vynaložených na provoz poskytování této služby. Na základě platné 

smlouvy je stanovena úhrada ve výši*: 

 

Pobyt dítěte nad 5 dní v měsíci   1 500,00 Kč za měsíc 

Pobyt dítěte –zákonný zástupce samoživitel
6
   750,00 Kč za měsíc 

Pobyt dítěte max. do 5 dní v měsíci, a to i případě absence dítěte po celý měsíc 350,00 Kč za měsíc 

* změna výše neinvestičních nákladů vynaložených na provoz poskytování služby je vyhrazena pouze na 

základě rozhodnutí rady města 

 

Ing. Ivana Humlová, ředitelka 

                                                 
6
 Nutno relevantně doložit rozhodnutím soudu, popř. vyjádření orgánu sociálně právní ochrany dětí a mládeže  
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