
            
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
Milada Kejřová ● Happy Time dětské studio ● Terronská 579/21, 160 00   Praha 6 ● IČO: 48578916 

tel.: +420 774 209 900 ● email: info@happytimestudio.cz ● www. happytimestudio.cz 
 

- 1 - 

 

 

V N I T Ř N Í    Ř Á D 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

ADRESA:    HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 

TELEFON:    +420 774 209 900 

IČ:     48578916 

PROVOZOVATEL:  Milada Kejřová 

TYP ZAŘÍZENÍ:   soukromé dětské studio s celodenním provozem 

 

Provozovatel dětského studia HAPPY TIME, Terronská 579/21, Praha 6 (dále jen „dětské studio“) vydává 
tento Vnitřní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci (tj. rodiči, 
případně opatrovníky nebo pěstouny) a pedagogickými pracovníky (pedagogy - lektory), který je pro 
všechny strany závazný. 

Veškeré činnosti v průběhu dne se snažíme přiblížit co nejvíce rodinnému prostředí i s ohledem                    
na předškolní výchovný a vzdělávací program dětského studia. V našem zájmu a cílem je podporovat 
osobnost každého dítěte, upřednostňovat individuální přístup všech pedagogických pracovníků ke každému 
dítěti, všestranně připravit dítě na vstup do základní školy, kdy rádi uvítáme a oceníme Vaší spolupráci. 
Nabízíme Vám možnost informovat se od pedagogických pracovníků o svých dětech, sledovat nástěnky, 
pomáhat nám při organizaci mimořádných akcí pro děti, společných schůzek a výletů. Harmonie                    
a spolupráce mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky je tou nejlepší cestou, která dává 
příležitost ke zdárnému zabezpečení jednotného výchovného působení a důležitému zdravému vývoji 
každého dítěte. 

 

II. ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLIČKY ZŘÍZENÉ V RÁMCI DĚTSKÉHO STUDIA  

Provoz školičky dětského studia HAPPY TIME je pondělí až pátek od 7:30 hodin do 18:30 hodin 

 školičku mohou děti navštěvovat po celý den, dopoledne nebo odpoledne a též na předem 
domluvenou dobu, kdy délku pobytu dítěte zvolí zákonný zástupce po domluvě s pedagogickým 
pracovníkem 

 při dopolední docházce se děti ve studiu scházejí od 7:30 do 8:30 hodin 

 při odpolední docházce se děti ve studiu scházejí od 12:15 do 12:30 hodin 
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Předávání dětí 

 do dětského studia - školičky přicházejí a odcházejí děti v doprovodu zákonného zástupce, 
popřípadě jím pověřené osoby  

 zákonný zástupce neponechává děti v šatně nikdy samotné 

 zákonný zástupce je povinen předat své dítě osobně pedagogovi, jinak nebude dětské studio nést   
za dítě žádnou odpovědnost 

 pedagogičtí pracovníci odpovídají za děti teprve od doby převzetí, až do doby opětného předání 
jeho zákonnému zástupci, či jím pověřeným osobám  

 do školičky během docházky přijímáme děti jen zcela zdravé, zákonní zástupci jsou povinni hlásit 
výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte, děti nelze v našem zařízení 
doléčovat 

 při příznacích onemocnění v době pobytu dítěte v dětském studiu je zákonný zástupce neprodleně 
telefonicky informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče o dítě 

 pedagogický pracovník má právo požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení po ukončení 
nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu 

Vyzvedávání dětí 

 je možné ve 12:30 hod., odpoledne od 15:00 – 18:00 hod. (nebo dle domluvy)   

 děti mohou být předány pouze zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě 

Omlouvání dětí 

 absenci je nutno nahlásit předem, v neočekávaných situacích týž den nejpozději do 8:00 hod.                           
na tel.: +420 774 209 900 

 při zameškané pravidelné každodenní docházce z důvodu nemoci může být vráceno až 50% 
školného za zameškané hodiny a stravné vyjma prvního dne absence 

 u nepravidelné docházky mohou být příslušné hodiny nahrazeny nejpozději během následujícího 
měsíce 

 neomluvenou absenci nelze nahradit a nebude ani zpětně proplacena 

Dítě ve školičce potřebuje 

 vhodné a počasí přiměřené oblečení - podepsané 

 náhradní oblečení (tepláky, tričko, spodní prádlo) 

 oblečení na pobyt venku (sportovní oblečení na pobyt venku) 

 přezůvky, pyžamo, malý ručník, kartáček na zuby a kelímek 
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III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DĚTSKÉHO STUDIA 

Podmínky přijímacího řízení     

 do školičky dětského studia jsou přijímány děti od 3 do 6 let (až 7 let s odloženou školní docházkou), 
dále v rámci provozu dětského studia dle domluvy se zákonným zástupcem, děti mladší 3 let 

 děti mohou být přijímány v průběhu celého školního roku s ohledem na kapacitu  

 maximální počet pro naplnění školičky je 10 dětí 

 při nástupu dítěte do dětského studia nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim             
pro každé dítě (dle dohody se zákonnými zástupci a pedagogy), máme zájem na tom, aby se Vašemu 
dítěti u nás líbilo, cítilo se spokojené a v bezpečí   

 v případě přijetí dítěte si zákonný zástupce vyzvedne „Přihlášku“, kterou řádně vyplněnou                  
a potvrzenou lékařem včetně potvrzení o řádném očkování předá pedagogickému pracovníkovi či 
provozovateli dětského studia. Potvrzení lékaře lze případně nahradit závazným prohlášením 
zákonného zástupce, že dítě je zcela zdrávo a očkováno.  

 zákonní zástupci jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace nutné k řádné 
evidenci  dítěte (kopii karty zdravotní pojišťovny dítěte, kontaktní údaje, bydliště atd.). 

 zákonní zástupci jsou povinni nahlásit dětskému studiu všechny změny v osobních datech, změnu 
zdravotní pojišťovny, změnu kontaktních údajů a bydliště 

Ukončení docházky 

 pokud zákonný zástupce dítěte závažným způsobem  opakovaně narušuje provoz dětského studia 

 pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za pobyt dítěte ve školičce nebo stravování     
ve stanoveném termínu a nedohodne s provozovatelem jiný termín úhrady 

 k ukončení docházky může dojít v průběhu zkušebního pobytu, pokud se dítěti nepodaří zvyknout 
nebo na doporučení lékaře 

 ze strany zákonného zástupce je nutné ukončení docházky ohlásit 14 dní předem 

 
IV. PLATBY 

Poplatky, školné a stravné 

 poplatek za pobyt dítěte ve školičce včetně stravného musí být zaplacen minimálně na měsíc 
dopředu nejpozději do 28. dne měsíce předcházejícího platebnímu období 

 školné za flexibilní docházku se platí předem  

 zákonný zástupce dítěte je povinen termíny plateb školného a stravného bezpodmínečně dodržet 

 zákonní zástupci dítěte jsou na tuto skutečnost upozorněni při zápisu a nové děti jsou přijímány        
s touto podmínkou. 

 platba se provádí na bankovní účet dětského studia nebo osobně v dětském studiu k rukám 
provozovatele studia nebo pedagogického pracovníka 
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Stravování 

Dítě, které je přítomno v době podávání jídla, se stravuje vždy. Strava se započítává dle toho, zda dítě je 
v době oběda přítomno. V případě ohlášené nemoci a omluveného dítěte z docházky je oběd možné 
odhlásit až od druhého dne. Proto zákonní zástupci mají možnost (pouze první den) oběd dle domluvy 
vyzvednout od 12:00 - 12:15 hodin. Později nebude oběd vydán a porce bude rozdělena na přídavky.  
Obědy pro školičku dětského studia zajišťuje ZŠ Emy Destinnové, Praha 6. Dětské studio má k dispozici plně 
vybavený kuchyňský kout, kde je dětem jídlo vydáváno. 

 výše stravného je uvedena na webových stránkách a nástěnce dětského studia 

 cena stravného je závislá na výši cen potravin a je možná změna jeho výše i v průběhu roku 

 v průběhu celého dne je dětem zajištěn pitný režim  – ovocné čaje, šťávy apod., které si mohou děti 
kdykoliv nalít nebo o ně požádat. 

 

V. UZAVŘENÍ PROVOZU DĚTSKÉHO STUDIA 

 školička dětského studia se uzavírá v době státních svátků 

 případné uzavření provozu školičky dětského studia bude vždy oznámeno předem vyvěšením          
na nástěnce a na webových stránkách dětského studia 

 provoz školičky dětského studia může být  také přerušen  ze závažných důvodů (např. organizační 
nebo technické změny) nebo i v jiném období, než v době hlavních prázdnin 

 

VI. BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ 

Podmínky a opatření 

 dětské studio vykonává dohled nad dětmi od doby, kdy je pedagogové převezmou od zákonného 
zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedagog předá dítě zpět zákonnému zástupci 
nebo jím pověřené osobě 

 děti do dětského studia – školičky přicházejí vždy v doprovodu zákonného zástupce nebo jím 
pověřené osoby 

 vstup do domu, kde se nachází dětské studio, se z bezpečnostních důvodů zamyká, nutno zvonit     
na označený venkovní zvonek  

 všechny osoby, které přicházejí do dětského studia, jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy 

 pedagogičtí pracovníci jsou pověřeni předat dítě jen zákonným zástupcům nebo jím pověřené 
osobě; bez tohoto pověření nesmí pedagogičtí pracovníci předat dítě jiné osobě, než zákonným 
zástupcům 

 k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku stanoví provozovatel školičky počet pedagogů tak,    
aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 10 dětí.  
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 při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech např. sportovních nebo kulturních akcích, 
výletu apod. určí provozovatel dalšího pedagogického pracovníka - lektora, ve výjimečných 
případech zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům  

 informace o připravovaných akcích školičky dětského studia jsou včas oznamovány zákonným 
zástupcům na nástěnkách a webových stránkách dětského studia, proto doporučujeme zákonným 
zástupcům tyto informace pravidelně sledovat 

 při vzdělávání dětí dodržují pedagogové pravidla a zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci 

 pedagog může, pokud má podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení 
zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do dětského kolektivu 

 v případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky do nosu, 
dávkovací sprej proti rýmě apod. 

 žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým  dětem i k personálu dětského studia 

 ve všech prostorách dětského studia je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory zahrady) 
v souvislosti s § 8 a 9 zák. č. 379/2005 Sb. 

 děti se přesunují při pobytu mimo prostory dětského studia po pozemních komunikacích ve skupině, 
kde se pedagogicky dozor řídí pravidly silničního provozu; kde není chodník nebo je-li neschůdný, 
chodí se po levé krajnici a kde není krajnice, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky nejvýše 
dvě děti vedle sebe, při zvýšeném provozu a nebezpečí smějí jít děti pouze za sebou, používají 
reflexní vesty pro první a poslední dvojici dětí 

 pedagogický dozor při vycházce používá v případě potřeby zastavovací terč 

 před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají v dětském studiu nebo venku 
kontrolují pedagogičtí pracovníci bezpečnost prostorů k těmto aktivitám, odstraňují všechny 
překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte 

 pedagogové dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a individuálním 
schopnostem dětí 

 při pracovních a výtvarných aktivitách, při kterých je nezbytné použít nástroje (nůžky, kladívko, 
apod.) vykonávají děti práci s těmito nástroji opatrně a  výhradně pod dohledem pedagogického 
pracovníka (nůžky nesmí mít ostré hroty)  

 stane-li se úraz ve školičce, jsou pedagogičtí pracovníci nebo provozovatel dětského studia povinni 
okamžitě provést nezbytné ošetření dítěte, přivolat odbornou lékařskou pomoc a neprodleně 
oznámit úraz zákonnému zástupci 

 školní úraz je úraz, který se stal dítěti při výchovně - vzdělávacích činnostech a při činnostech, které                 
s nimi bezprostředně souvisejí, tj. od vstupu dětí do prostor dětského studia  až do odchodu z nich 

 školní úraz není úraz, který se stane dětem při cestě do dětského studia nebo cestou zpět 

 „Kniha úrazů“ je na základě požádání k nahlédnutí zákonným zástupcům 

 v ostatních otázkách BOZP se dětské studio řídí směrnicí o BOZP 
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Cenné věci a hračky               

 dětské studio nezodpovídá za cenné věci  a hračky, které si děti z domova přinesou, protože při hře 
dětí může dojít k jejich poškození nebo ztrátě 

 

VII. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY DISKRIMINACE 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně - patologickými jevy je výchovně - vzdělávací působení na děti                                       
již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života. 

Opatření               

 v rámci výchovného programu jsou proto děti nenásilnou formou (hry, hromadné aktivity) 
seznamovány s různým nebezpečím  (kouření, počítače, televize, video, vandalismus, kriminalita) 
jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu 

 pedagogové se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a 
pedagogy a mezi pedagogy a zákonnými zástupci 

 pedagogové sledují chování dětí a případné projevy diskriminace v kolektivu, nepřátelství a násilí 
bezprostředně řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí, popřípadě za pomoci školských 
poradenských center (PPP) 

   

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI 

Zákonní zástupci mají právo  

 po předchozí domluvě kdykoliv přivést nebo vyzvednout své dítě ze školičky dětského studia 

 na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života 

 být po dohodě s pedagogickým pracovníkem přítomni činnostem v dětském studiu  

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školičky 

 možnost pověřit pedagogického pracovníka, aby předával jejich dítě pověřeným osobám 

 možnost  zúčastňovat se akcí pořádaných dětským studiem 

 projevit svá přání, nápady, připomínky (formou anonymních schránek nebo na schůzkách) 

 požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve vnitřním řádu 

 konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy svého dítěte s pedagogickým pracovníkem nebo 
provozovatelem dětského zařízení 

 projevit jakékoliv připomínky k provozu školičky dětského studia pedagogovi či provozovateli  

 přímé zapojení do výchovného procesu a akcí dětského studia 

 osobního jednání s provozovatelem dětského studia (po předchozí domluvě) 
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Zákonní zástupci mají povinnost 

 omlouvat nepřítomnost dítěte 

 hradit úplatu za pobyt ve školičce a stravování ve stanoveném termínu na účet dětského studia 
nebo hotově v dětském studiu 

 nahlásit neprodleně změny v osobních datech dítěte, případně rodiny, změnu tel. kontaktu, změnu 
zdravotní pojišťovny atd. 

 onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednout a zařídit lékařské vyšetření 

 předávat dítě výhradně pedagogickým pracovníkům dětského studia - neposílat je samotné 

 nedávat dětem s sebou do školičky dětského studia nebezpečné předměty  

 zúčastnit se osobně na vyzvání provozovatele dětského studia projednání závažných otázek, 
týkajících se vzdělávání nebo výchovných problémů dítěte 

Práva dítěte podle Úmluvy o právech dítěte 

 dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji 
identitu (vyrůst v zdravého tělesně i duševně, 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 připravováno                       
na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem, právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, 
právo na chování přiměřené věku) 

 dítě má právo na emočně klidné prostředí, projevování lásky (právo žít s každým ze 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 (právo na slušné zacházení i když nemá 
pravdu, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) 

Podmínky zacházení s majetkem dětského studia ze strany dětí a jejich zákonných zástupců 

 děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku dětského studia, zacházet 
s ním ohleduplně a nepoškozovat úmyslně jeho majetek  

 bez dovolení pedagogických pracovníků nesmí děti a jejich zákonní zástupci odnášet a půjčovat si 
inventář včetně vybavení dětského studia domů 

 v zájmu dodržování hygieny a čistoty v prostorách dětského studia i domu, žádáme zákonné 
zástupce o čištění obuvi při vstupu do objektu, taktéž kočárky lze odkládat pouze ve vstupní hale 
domu 

 při vstupu do jednotlivých prostor jsou zákonní zástupci povinni se přezouvat, popř. využívat 
návleky 

 pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách dětského studia poškození jeho zařízení - majetku,            
je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníkovi dětského studia 

 



            
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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 po vyzvednutí dítěte v dětském studiu jsou zákonní zástupci povinni zbytečně se nezdržovat v jeho                                   
a přilehlých prostorách a budovu opustit 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků - lektorů 

 přispívají svou činností k výše uvedeným právům dítěte 

 mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců   

 mají právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci 

 jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem 

 v zájmu zachování zdraví ostatních dětí mají právo nepřijmout do školičky dětského studia nemocné 
dítě  

 rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školičky 

 

Platnost od 1.9.2015           zpracovala:          Milada Kejřová 

                  provozovatel dětského studia

  


