
 

KOMUNIKACE S RODIČI 
 
Tento dokument obsahuje bližší informace k procesu přijetí dítěte do dětské skupiny, popis práv dítěte, 
pravidla chování pečujících osob a rodičů. 

 

PROCES PŘIJETÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY 

Informace o Dětské skupině Brodští broučci 
Pro zájemce a veřejnost jsou k dispozici informace jednak na webových stránkách Oblastní charity 
Havlíčkův Brod - https://hb.charita.cz/, dále na sociálních sítích; nebo jsou prezentovány při akcích pro 
veřejnost. Bližší informace jsou podávány přímo pracovnicemi této skupiny (telefonní kontakt a email 
– viz kontaktní údaje). 
 
Žádost o přijetí dítěte do Dětské skupiny Brodští broučci 
V případě zájmu o docházku dítěte do dětské skupiny je třeba vyplnit Žádost o přijetí dítěte do dětské 
skupiny, která je k dispozici na webových stránkách: https://hb.charita.cz/jak-pomahame/detska-
skupina-brodsti-broucci/ nebo u pracovníků dětské skupiny na adrese: Rubešovo náměstí 171, 580 01 
Havlíčkův Brod (budova bývalé ZŠ Rubešova, 1. patro vpravo). Žádost předává rodič vedoucí pracovnici 
Dětské skupiny nebo jiné přítomné pečující osobě, od které dostanou i bližší informace o chodu dětské 
skupiny. Vedoucí si žádost zaeviduje (datum podání žádosti, jméno dítěte) a posuzuje žádost dle 
podmínek a kritérií Provozního řádu a vnitřních pravidel, zda dítě spadá či nespadá do cílové skupiny 
péče:  

• v kladném případě telefonicky nebo osobně vyrozumí rodiče a řeší další potřebnou dokumentaci 
pro uzavření smlouvy. Zároveň si do evidence přijatých žádostí uvede informaci – přijetí. 

• o nepřijetí dítěte – telefonicky nebo osobně informuje vedoucí.  
 
Smlouva o poskytování péče 
V kladném případě a volné kapacitě je uzavírána Smlouva o poskytování služby péče o dítě. Před 
podpisem této smlouvy rodič doloží: potvrzení o vazbě na trh práce, Posudek o zdravotní způsobilosti 
dítěte. Smlouvu o poskytování péče podepisuje rodič a vedoucí pracovník, který má pověření ve věci.  
 
Při podpisu smlouvy je s rodičem řešen její obsah, vč. jejích příloh, jsou též zodpovídány případné 
nejasnosti a otázky. Rodič při této příležitosti předkládá vyplněný Evidenční list dítěte.  Významná je 
dále komunikace rodiny a pracovníků dětské skupiny, zejména v období prvních týdnů.  
 
Ukončení poskytování péče v dětské skupině 
Bližší informace jsou na webových stránkách (dokumenty ke stažení – Smlouva o poskytování služby 
péče o dítě): https://hb.charita.cz/jak-pomahame/detska-skupina-brodsti-broucci/.  
 

 

PRÁVA DĚTÍ V DĚTSKÉ SKUPINĚ  

 Právo na důstojné chování a jednání:  
Dítě má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 
jeho jméno, nepoužíváme proto žádné neuctivé ani degradující projevy v přístupu k dítěti.  
Při provozu v dětské skupině jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, je 
zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné 
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prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, 
rozumový a mravní vývoj.  
 
 Právo na ochranu před diskriminací:  
Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání; všechny děti mají stejná práva; každé dítě 
je respektováno jako jedinečná osobnost; neděláme rozdíly mezi dětmi v rase, barvě pleti, přesvědčení, 
víře.  
 
Právo na individuální přístup:  
Dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami. Zajišťujeme 
poskytování péče o dítě v dětské skupině v souladu s předem sjednanými a individuálními požadavky, 
pokud jsou v souladu s pravidly služby. 
 
Právo na ochranu osobních údajů:  
Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se dětí a jejich 
rodičů; veškerá dokumentace je zabezpečená proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osoby. 
Veškeré poskytnuté údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č.110/2019 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby 
dětské skupiny. 
 
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ RODIČŮ A PEČUJÍCÍCH OSOB DĚTSKÉ SKUPINY  

• Rodiče i pečující osoby dodržují stanovenou organizaci provozu dětské skupiny a její vnitřní 
režim.  

• Rodiče i pečující osoby se řídí Provozním řádem.  

• Rodiče i pečující osoby dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci dětské skupiny, s jinými 
dětmi a rodiči docházející do dětské skupiny pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.  

• Vzájemné vztahy mezi pečujícími osobami, dětmi a rodiči jsou založeny na základě 
oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. 
Spolupráce funguje na základě partnerství.  

 

• Pečující osoby dětské skupiny nepoužívají 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. 

 
Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy a připomínky. 
 
 
V Havlíčkově Brodě dne 16.6.2022 
 
…………………………………………………… 
Bc. Veronika Vašíčková 
Statutární zástupce Oblastní charity Havlíčkův Brod 


