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DĚTSKÁ SKUPINA VESELÝ DOMEČEK VESKÁ 

(dále v textu jen DS) 
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A. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1. OBECNÉ ÚDAJE, LEGISLATIVA 

 

Název zařízení: Dětské centrum Veská 

   Středisko Veská 

Název služby:  Dětská skupina Veselý domeček Veská 

Status:   dětská skupina 

Sídlo organizace:  Veská 21, 53304 Sezemice 

Telefon poskytovatel: 466 934 001 

e-mail:   info@dcveska.cz 

forma a zřizovatel:  příspěvková organizace Pardubického kraje 

Statutární zástupce:  ředitel (dle rozhodnutí zřizovatele) 

 

ADRESA PROVOZOVNY 

Sezemice, Dětské centrum Veská, Veská 21 Pravá vedlejší budova – přízemí 

Kontakt DS 

Telefon: 602 679 886, 466 934 001, kl. 32   

e-mail:  veselydomeček@dcveska.cz 

 

Tento řád je zpracován na základě následující legislativy: 

• zákon č. 247/201č Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 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, 

hlava V § 46 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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DS poskytuje péči na základě zřizovací listiny a oprávnění k poskytování služby schváleného 

MPSV dne 17. 1 2022 zápisem do evidence dětských skupin. 

 

Organizační struktura je upravena v organizačním řádu organizace. 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA A ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ, ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE 

Organizace poskytuje péči dle zákona, jde o nevýdělečnou činnost spočívající v pravidelné 

péči o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo 

domácnost dítěte ve skupině dětí. Denní péče je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho 

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

 

Služba je poskytována od 1. 2. 2022. 

Do služby jsou přijímány děti od 1 roku věku do zahájení školní docházky: 

• Z rodin z běžné komunity 

• Z rodin, které jsou uživateli sociálních služeb včetně služeb Dětského centra Veská 

Specifikum služby je možnost přijmout i děti, které mají specifické potřeby, např. zdravotní 

hendikep, chronické onemocnění či opožděný psychomotorická vývoj. 

 

 

3. STAVEBNÍ ČLENĚNÍ A VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ, KAPACITA ZAŘÍZENÍ 

 

Kapacita DS je 10 míst pro děti. 

 

Popis areálu a prostor: 

DS je umístěna v areálu ve středisku Veská. Veská je obec cca 10 km od Pardubic, je 

správně součástí města Sezemice, které je vzdáleno 3 km. Veškerý nemovitý i movitý 

majetek je v majetku zřizovatele Pardubického kraje a je v užívání této organizace na 

základě rozhodnutí ve zřizovací listině.  

DS se nachází v přízemí pravé části pravé vedlejší budovy. Jde o samostatný prostor se 

samostatným vchodem dovnitř. Konkrétně se skládá z prostory: šatna, herna s jídelnou, 

ložnice, prostor pro manipulaci s jídlem, hygienické zázemí pro děti, WC pro zaměstnance. 

Za vchodovými dveřmi je šatna. Je vybavena deskovým radiátorem, dřevěným omyvatelným 

botníkem s lavičkou a závěsnými poličkami s věšáky na odkládání oblečení dětí. Na podlaze 
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je linoleum. 

Na levé straně šatny je WC pro personál. Je vybaveno toaletou, umývadlem, deskovým 

radiátorem a zásobníkem na papírové utěrky. Nad dveřmi je omyvatelná polička s čistícími 

prostředky, dezinfekcí a toaletními potřebami. WC má bezpečnostní zámek z venkovní 

strany. 

Za dveřmi z pravé strany šatny je sklad na odkládání pomůcek k úklidu, koš na špinavé 

prádlo. Součástí je dále vysoký omyvatelný regál na náhradní obuv a pomůcek na pracovní a 

výtvarnou výchovu. 

Samostatný prostor pro manipulaci s jídlem s kuchyňskou linkou (výdejna jídel) se nachází 

proti vstupním dveřím za šatnou. Je vybavena lednicí pro děti, lednicí pro personál, 

sporákem, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou, nerezovým dřezem, zásobníkem na 

papírové utěrky, stolkem a židlí, omyvatelným nábytkem s potřebným vybavením a nádobím. 

Podlahová krytina je dlažba, tři stěny mají obklady a jedna stěna omyvatelný nátěr. Výdejna 

jídel je opatřena bezpečnostním zámkem z vnější strany. 

Hlavním prostorem je herna s jídelnou (39 m2). Herna pro děti se nachází za dveřmi ze šatny 

v pravé části. Je vybavena dřevěným omyvatelným nábytkem, dvě velké skříně, knihovna, 

komoda, skříňka s drobnými zásuvkami na ukládání pomůcek pro pracovní a výtvarné 

činnosti dětí, tři nízké poličky podél celé levé strany místnosti. V jídelní části jsou dva velké 

kulaté snadno omyvatelné stolečky, každý se šesti židlemi pro děti. Herna je vybavena 

velkým množstvím hraček, her a knih pro děti věku od 1 do 6 let, dřevěnou kuchyňkou s 

bohatým vybavením, několika boxy s kostkami, dřevěným vybaveným domečkem pro 

panenky a dalšími hračkami. Na podlaze v herně je koberec, v jídelně je linoleum. Místnost 

je vytápěna třemi kusy deskových radiátorů s regulací teploty, vybavena televizí, 

videorekordérem, rádiem a pevnou telefonní linkou. 

Za dveřmi z jídelny se nachází hygienické zázemí pro děti, toalety s koupelnou. Prostor je 

vybaven deskovým radiátorem, dvěma toaletami (jedenkrát malé a jedenkrát větší WC), 

nočníky pro nejmenší děti, dvěma malými umyvadly, dětskou vanou se sprchou, zrcadly, 

zásobníkem na mýdlo a papírové ručníky. Na podlaze je dlažba, obklady jsou do výšky  

130 cm. Omyvatelný parapet v bezpečné výšce slouží pro odkládání toaletních potřeb, 

jednotlivé věšáky na ručníky a hřebeny pro děti.  

Z chodby a také z toalety s koupelnou je přístupná dětská ložnice (39 m2). Je vytápěna 

dvěma deskovými radiátory, vybavena dřevěnými omyvatelnými postýlkami pro malé děti a 

lůžky pro děti větší, ložním prádlem s povlečením, dvěma šatními skříněmi (jedna pro 

personál, jedna pro dětské oblečení). K další výbavě náleží počítač s tiskárnou, tablet, 
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mobilní telefon, přebalovací stolek s komodou na náhradní dětské oblečení, věšák s ramínky 

na pyžama, komoda na ukládání povlečení a ručníků, maxi kostky z omyvatelného materiálu, 

tunel a chodníčky jako pomůcky pro tělesnou výchovu dětí. V nástavci skříně jsou uloženy 

různé hudební nástroje, používané při muzikoterapii a hudební výchově dětí. Podlaha je 

pokryta kobercem.  

Pro pohyb na čerstvém vzduchu mohou děti využívat oplocenou zahradu dětského centra. 

Je vybavena herními prvky vhodnými pro děti věkové kategorie do 6 let. Je zde velké 

množství průlezek, houpaček, pískoviště, dřevěná chaloupka s vybavením, součástí 

oploceného areálu je i menší část lesa. 

Přístup do DS se bezbariérový, ale sociální zařízení bezbariérové není. 

Veškeré další zázemí je v areálu Dětského centra. Kuchyně je umístěna v hlavní budově.    

Šatna, WC, sprcha, kuchyňka, jídelna a zázemí pro zaměstnance jsou společné pro 

pracovníky všechn typů služeb zařízení v hlavní a vedljší budově v areálu ve Veské.  

 

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Odborní pracovníci 

Pečující osoby (zdravotní sestry nebo jiné vzdělání dle zákona) 

Pedagogický pracovník 

 

Ostatní pracovníci 

ředitel, účetní, hospodářka, personalista, správce, uklízečka 
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B. ZÁSADY PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

 

Služba je poskytována PO až PÁ 6:30 – 16:30 hod. 

 

Služba je poskytována podle uzavřené smlouvy poskytovatele s příjemcem nebo příjemci 

služby dítěti na základě písemné žádosti budoucího příjemce služby (obvykle rodič nebo jiná 

pečující osoba). 

Organizační záležitosti jsou v kompetenci vedoucí služby. 

Pobyt 

Péče je realizována podle Plánu výchovy a péče v nejvyšší možné kvalitě.  

Rodiče mají možnost vjezdu automobilem do areálu poskytovatele. 

Při výskytu infekčního onemocnění se tato skutečnost hlásí příslušnému úřadu – Krajské 

hygienické stanici v Pardubicích. 
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C. STRAVOVÁNÍ 

 

Zařízení zajišťuje stravování dětí prostřednictvím vlastního stravovacího provozu, který je 

součástí provozů poskytovatele. Výroba, příprava, přeprava, značení, skladování a uvádění 

pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů se řídí právní předpisy 

upravující činnosti epidemiologicky závažné. Provozování stravovací služby je zajištěno v 

souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti 

hygieny potravin. 

V Dětském centru Veská jsou dvě kuchyně, hlavní velká a mléčná kuchyň. Obě kuchyně 

splňují hygienické normy a požadavky na provozování stravovacího zařízení a pracují dle 

schváleného Systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP. 

Strava i pitný režim dětí se řídí zásadami zdravé výživy a výživovými normami podle platné 

legislativy. Pracovníci kuchyně jsou schopni připravit i standardizovanou dietu dle dietního 

systému ČR. Jídelníčky pro děti připravuje vrchní sestra zdravotnického zařízení, které je 

také součástí služeb poskytovatele péče v DS, ve spolupráci s vedoucí stravovacího 

provozu. Vrchní sestra garantuje odborný dohled. 

Jídelníčky jsou vždy dopředu vyvěšeny v šatně DS a na webu poskytovatele. 

Součástí denního stravování dětí je pitný režim po celý den a snídaně, dopolední svačina, 

oběd a odpolední svačina. 

Pracovnice, které připravují stravu a přichází do styku s potravinami mají potravinářský 

průkaz a jsou proškoleny pravidly systému kritických bodů a zacházení s potravinami a 

přípravy a distribuce jídla. Školení se pravidelně opakuje vždy 1x/rok. 

 

 

D. MANIPULACE S ČISTÝM A ŠPINAVÝM PRÁDLEM 

 

V prostoru DS je šatna, kde má každé dítě prostor pro osobní prádlo a obuv. 

V prostoru DS jsou dále úložné prostory, kde je uchováváno čisté rovné (zejména ručníky a 

utěrky) a ložní prádlo.  

Ložní prádlo se převléká 1x týdně nebo častěji dle potřeby. 

Špinavé prádlo je uchováváno odděleně a nejpozději druhý den odneseno mimo prostor DS. 

Praní prádla v majetku poskytovatele je zajištěno smluvně v externí prádelně. 

 

E. ÚKLID A MALOVÁNÍ 

 

Úklid DS zajišťuje pracovnice úklidu a provádí se 1 x denně na vlhko za použití čisticích a 

dezinfekčních prostředků, u koberců vyčištění vysavačem. 
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Hygienické zařízení včetně WC se uklízí denně dezinfekčními přípravky s virucidním 

účinkem. 

Omyvatelné části stěn hygienického zařízení se dezinfikují 1x týdně dezinfekčními přípravky 

s virucidním účinkem. 

Postýlky se omývají dezinfekčním roztokem 1x týdně při výměně lůžkovin, při každém 

znečištění biologickým materiálem a po propuštění dítěte. 

Úklidové pomůcky a prostředky se používají diferenciovaně dle epidemiologického 

charakteru místností. 

Denně se vynášejí odpadky, denně je zajištěno větrání. 

Dezinfekční prostředky jsou uchovávány v uzamčených prostorách v originálních obalech, na 

kterých je viditelný celý název dezinfekčního prostředku, šarže a datum expirace.  

Omytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů 2x za 1 rok. 

Celkový úklid všech prostor včetně mokrého čištění koberců a předmětů a omytí hraček 2x 

za 1 rok. 

Malování je zajištěno obvykle 1x za 2 roky. 

 

F. ODPAD 

 

Odpad ukládán do odpadkových košů určených ke třídění odpadu.  

Odpadky jsou vynášeny každý den do kontejnerů umístěných ve venkovních prostorách 

areálu, rovněž určených ke třídění odpadu. Odvoz odpadu je zajišťován smluvními firmami.    

 

G. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 

Pitná voda je dodávána městským vodovodem a odpadní vody jsou napojeny na městskou 

kanalizaci. 

Zdrojem pitné vody pro obec Veská je úpravna vody v Hrobicích. 

Dodavatel Vodovody a kanalizace Pardubice je povinen ze zákona dle Vyhlášky 252/2004 

Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, sledovat a kontrolovat po 

chemické i mikrobiologické stránce kvalitu vody ve spotřebišti. 

 

H. ZÁKAZ KOUŘENÍ 
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Ve všech prostorách areálu poskytovatele platí zákaz kouření.                     

 

 

Účinnost k 1. 2. 2022  

 

Mgr. Markéta Tauberová  

ředitelka 

 


