
Dětská skupina Rybička 
v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnici Středočeského 

kraje 

Péče o dítě v DS dle zákona 
247/2014 Sb. 

O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů ze dne 23. září 2014 jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 127/2015 Sb. 

 



Operační program  
Operační program zaměstnanost 

 

 

Investiční priorita 
Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k 

zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a 

podpora stejné odměny za stejnou práci. 

 

 

Výzva 
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro 

podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 



Jak začít? 

 Odloučení – nechávejte dítě na „návštěvě“ u prarodičů, tet, kamarádů, a to i 
přes noc. 

 Pozitivní zážitky z těchto návštěv. Dítě si snáze zapamatuje, že po 
odloučení přichází shledání. 

 Pravidelnost a důslednost docházky, navození stereotypů. 

 Stanovená pravidla, která dodržujeme. 

 Komunikace s dítětem 

- každý má svoje povinnosti 

- sdělení, jak dlouhou dobu dítě v DS stráví (po obědě; po spinkání) 

 Přibližně stejné časy příchodu a odchodu. 

 Neprodlužovat loučení s dítětem (většinou rodiče trpí více než děti) 

 Hned na začátku poskytnout pečujícím osobám co nejvíce informací o dítěti 
(zvyklosti, projevy chování apod.) 

 Motivace – nové hry, nové hračky a zábava. 

 

 



Je dítě připraveno na docházku 

do DS a nebo není? 

 Pozornost rodičů 

 Soudnost rodičů 

 Po měsíci soustavného zvykání – stále obrovský blok; 
dítě zřejmě ještě není připravené 

 

 Drtivá většina dětí si ovšem během této doby zvykne! 

 

 Obecně lze říci, že mladší děti si zvykají lépe než starší. 



Adaptace 

 Obvykle trvá cca 3 měsíce nepřerušované docházky. 

 První den = 1 hodina („rozkoukání“, seznámení s novými 

věcmi, osobami, prostorem) 

 Individuální přístup a domluva s rodiči 

 Sdělení všech potřebných informací a přání pečujícím 

osobám – kompromisy. 

 Vše záleží na rodiči, ale vždy je nutné vše pečlivě 

rozvážit. 

 Např. přílišná momentální empatie k dítěti škodí Vám i 

jemu a z dítěte se tak lehce stává manipulátor. 



Stravování 

 Základem je pestrá strava 

 Ve spolupráci s rodiči děti zvykáme na pravidelnou 

stravu, s pravidelnými časovými rozestupy. 

 snídaně - svačina – oběd – svačina – večeře 

 Pomoc při stravování  

 Podpora samostatnosti při stravování 

 Součinnost s rodiči 

 Pravidelný pitný režim je samozřejmostí 

 (lahvičky s dudlíkem, lahvička s hubičkou/brčkem, 

hrníček) 



Sebeobsluha 

 Velký důraz na samostatnost dětí 

 Součinnost s rodiči 

 Trpělivost rodičů 

 Snadná sebeobsluha (volné oblečení, bez složitého 

zapínání) 

 Komunikace („Sundej si tepláčky.“, „Boty si dej do 

botníku.“, atd.) 



Hygiena  

 Neustálý dohled 

 Edukace  

 Rané osvojení hygienických návyků 

 Součinnost s rodiči 

 Mýt si ruce mýdlem 

 Chodit samostatně na toaletu 

 Splachovat toaletu 

 Pustit vodu z kohoutku 

 Samostatně a správně smrkat 



Odpočinek 

 Nedílná součást každodenních činností dítěte. 

 Regenerace organismu 

 Čtení; vyprávění pohádek – stimulace rozvoje dítěte 

 Variabilita lůžka dle věku a zvyklostí. 

 Hygienická opatření v použití lůžkovin. 

 



Co dítě potřebuje v DS 

 Pohodlné a lehce obléknutelné oblečení. 

 Obuv (bačkory) zajišťující komfort a bezpečí. 

 Dostatek náhradního oblečení, oblečení na hřiště. 

 Hračka na spaní (plyšák, polštářek, látková plena,…) 



Co dítě nesmí a nepotřebuje 

do DS 

 Řetízky, náramky, prstýnky 

 Náušnice ohrožující svým tvarem a velikostí 

zdraví dítěte samotného nebo zdraví ostatních 

dětí. 

 Žvýkačka, bonbón 

 Vlastní strava (hygienická nařízení) 

 Vlastní hračky (s výjimkou hračky určené na 

spaní) DS za ně nenese zodpovědnost. 

 



Nemoc 

 Po celou dobu pobytu dítěte v DS být vždy dostupný na telefonu!!! 

 Náhlé projevy nevolnosti/nemoci (zvracení, průjem, teplota, bolesti 
břicha, zarudlé oči, atd.) => bezodkladné volání rodiči. 

 Infekční nemoci(vši, plané neštovice, spálová angína, atd.) - nutné 
informovat DS! 

 Pečující osoby jsou oprávněni požadovat potvrzení pediatra, že je 
dítě již zdravé a může zpět do kolektivu. 

 Pečující osoby jsou oprávněné dítě do DS nepřijmout, pokud má 
důvodné pochybnosti o jeho zdravotním stavu (zelená rýma, kašel, 
zarudlé oči, atd.) 

 

Ohleduplnost k ostatním dětem, rodičům a zaměstnancům DS!!! 



 

Struktura dne v DS 
  
Orientační časový harmonogram. 

 

 
  

 Na základě počasí, které je pro daný den aktuální, chodíme s dětmi 

mimo tento program na dětské hřiště umístěné v areálu nemocnice, 

či na vycházku taktéž v areálu nemocnice a nebo navštěvujeme 

sportovní areál Sletiště, či chodíme na procházku do nedalekého 

lesa. 

 



čas aktivity 

6:00 – 8:00  Příchod dětí, předávání dětí personálu dětské skupiny Rybička, hry dětí.  

8:00 – 8:15  Vítání se s dětmi, sociálně komunikační aktivity.  

8:15 – 8:45  Osobní hygiena, svačina.  

8:45 – 10:45  Hlavní aktivizační činnosti (dle počasí – vycházka, pohybové aktivity, tvořivé    činnosti, 
seberealizační činnosti vedené personálem s důrazem na rozvoj kognitivních funkcí, 
hrubé a jemné motoriky a získávání a upevňování sociálních vazeb s vrstevníky).  

10:45 – 11:15 Úklid herny, osobní hygiena, poslech čteného slova – pohádka.  

11:15 -  11:45  Oběd.  

11:45 – 12:00  Osobní hygiena, příprava na odpočinek, ukládání dětí do postýlek.  

12:00 – 14:30  Odpočinek dětí.  

14:30 – 14:45  Osobní hygiena, svačina, vyzvedávání dětí.  

14:45 – 18:00  Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové 
aktivity dětí, vyzvedávání dětí. 



Děkuji Vám za pozornost. 


