
 
 

Vnitřní pravidla dětských skupin MAM Prostor pro veřejnost 
 

I. Údaje o zařízení: 
 
Spolek MAM Prostor provozuje na níže uvedené adrese 4 dětské skupiny s celkovou kapacitou 30 dětí: 

• MAM Prostor s kapacitou 12 dětí, provoz DS byl zahájen 1.5.2017 
• MAM Prostor 1 s kapacitou 6 dětí, provoz DS byl zahájen 1.2.2022 
• MAM Prostor 2 s kapacitou 6 dětí, provoz DS byl zahájen 1.2.2022 
• MAM Prostor 3 s kapacitou 6 dětí, provoz DS byl zahájen 1.2.2022 

 
odpovědná osoba: Kateřina Reichertová, předsedkyně Spolku 
 
provozovatel: Spolek MAM Prostor 
se sídlem U teplárny 1174/3, 158 00 Praha 5 
IČ: 04302427 
 
dále jen DS  
                     

II. Popis zařízení 
 
Cílem DS je zajištění výchovy a péče v dětských skupinách MAM Prostor, která zabezpečuje uspokojování 
přirozených potřeb dětí ve věku 1 – 5 let, podporuje zdravý tělesný psychický a sociální vývoj dítěte, vytváří 
optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a vytváří základní předpoklady pro jeho pozdější 
vzdělávání. Dětská skupina spolupracuje s rodiči a klade důraz na vstřícné a podnětné prostředí pro harmonický 
a všestranný rozvoj dítěte viz. Příloha Plán výchovy a péče. 
 
Typ dětské skupiny: Celodenní provoz pro veřejnost, který je spolufinancován ze státního příspěvku. 
 
Provozní doba: pondělí – pátek 8:00-17:00 hod. nebo individuálně dle potřeby. Víkendy a státní svátky je zavřeno. 
Během vánočních, jarních a letních prázdnin je provoz uzpůsoben poptávce rodičů.  
 
Místo provozu: U teplárny 1174/3, Praha 5 
 
Kapacita DS: 6 dětí ve věku 1 – 5 let, máme věkově smíšenou (heterogenní) skupinu 
 
Počet pečujících osob: 1 chůva na 6 dětí 
 
Popis zařízení a vybavení: Budova centra disponuje třemi nadzemními podlažími o celkové výměře 270m2. 
Veškeré vybavení uvedené níže se skládá z ergonomického nábytku, který je nastaven pro konkrétní věkové 
skupiny. Veškeré hračky a didaktické pomůcky jsou dětem k dispozici v úrovni jejich dosahu. 
1.NP 

- garáž na skladování úklidových pomůcek, odkládání kočárků 
- vstupní hala s botníky pro úschovu oděvů a bot dětí a personálu 
- toalety pro 12 dětí s celkovým počtem 2ks WC a 2ks umyvadlo 
- toaleta pro personál s výlevkou 
- kuchyň pro výdej studených a teplých pokrmů s odděleným prostorem pro ukládání termoboxů. Dále 

výdejní ohřívací vana, nerezový stůl pro výdej pokrmů, mikrovlnka, lednice, trouba, myčka, dřez na 
mytí nádobí, plocha na odkládání použitého nádobí, skříňky na ukládání nádobí 

- denní místnost pro DS 12 dětí - herní prvky, stolečky se židličkami pro děti, stůl a židle pro personál, 
skříňky na ukládání hraček, skříň na ukládání postýlek a ložního vybavení, přebalovací pult, umyvadlo 
na mytí rukou. 

2.NP 
- vstupní hala 
- šatna společná pro DS 12 dětí a 3 DS po 6 dětech a personál s lavičkami a věšáky 



 
 

- skládek se skříněmi na ukládání ložního prádla, pracovních pomůcek, cvičebních pomůcek, úklidová 
skříň 

- Dětské toalety s celkovým počtem 3ks WC a 3 umyvadly, nočníky, sprchovým koutem a oddělenou 
výlevkou, zásobníkem na papírové ručníky 

- 3 x denní místnost, každá pro 6 dětí DS třída jeslí s herními prvky, stolečky se židličkami pro děti, stůl a 
židle pro personál, skříňky na ukládání hraček, skříň na ukládání postýlek a ložního vybavení, 
přebalovací pult, umyvadlo na mytí rukou. 

 
Zahrada: Centrum disponuje svou vlastní zahradou o celkové výměře 185m2. Zahrada je oplocena a 
bezpečnostně zajištěna vstupní branou. Pro děti je na zahradě k dispozici řádně zabezpečená prolézačka se 
skluzavkou a houpačkou, pískoviště, domek s herními prvky a další vybavení (dětská odrážedla, vybavení pro 
hru v pískovišti, míče). K odpočinku mají děti na zahradě k dispozici dětské židličky se stolečky. Na zahradě je 
dostatek stínu díky množství stromů a terase. 
 
Frekvence docházky: četnost a délka docházky je na rozhodnutí rodiče s tím, že rodič je povinen nahlásit 
docházku na následující měsíc s konkrétními daty docházky (minimální počet hodin docházky za 1 den čítá 5 
hodin) nejpozději 20. den předcházejícího měsíce. 
 
Forma úhrady: Služba je poskytována s částečnou úhradou nákladů rodiče na měsíční bázi na základě vystavené 
faktury. Platba za služby je stanovena aktuálním Ceníkem, který je nedílnou součástí smlouvy. Strava je plně 
hrazena rodičem na základě počtu nahlášených dnů v daném měsíci. 

Způsob stravování a pitný režim: Stravování dětí ve věku 1 – 3 roky není zajištěno dle výživových norem podle 
přílohy Vyhlášky č. 350/2021 Sb., stravování dětí ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky není 
zajištěno v souladu s Vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Dětská skupina není schopna zajistit individuální 
stravování dětí s ohledem na jejich zdravotní stav. V tomto případě je rodič povinen zajistit dodání stravy pro dítě 
individuálně. Dětská skupina zajišťuje celodenní stravování dovozem od certifikovaného dodavatele stravy: 
dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Ostatní podmínky pro zajištění stravování a 
pitného režimu v závislosti na délce pobytu a věku dítěte jsou upraveny v Provozním řádu dětské skupiny. 

 
Úzce spolupracujeme s rodiči: kterým dáváme pravidelnou zpětnou vazbu o pokrocích dítěte a jeho úspěších i 
neúspěších. Seznamujeme rodiče s týdenním plánem aktivit umístěným na nástěnce, kterým se rodiče mohou 
inspirovat a navázat na něj doma při aktivitách s dětmi. Zároveň jsme otevřeni novým podnětům od rodičů v 
oblastech plánu výchovy a péče a vnitřních pravidel. Podněty mohou rodiče psát emailem nebo komunikovat 
ústně pečující osobě. Navrhované změny ze strany rodičů se projednají také s ostatními rodiči a v případě jejich 
schválení bude vytvořen dodatek ke stávajícím Vnitřním pravidlům, který je nedílnou součástí Smlouvy s rodiči a 
musí být podepsán oběma stranami. 
 
Poskytovatel má právo v případě pozdního vyzvednutí dítěte po provozní době automaticky naúčtovat poplatek 
180 Kč za každou započatou hodinu. V případě častého opakování pozdního vyzvedávání dítěte má poskytovatel 
právo ukončit Smlouvu se zákonným zástupcem dle článku IV Smlouvy o poskytování služby péče o dítě. 
 
Naším úkolem je dohlížet na dodržování závazných podmínek obou stran. V případě, že budou podmínky 
porušovány ze strany zákonných zástupců, jsme oprávněni vypovědět Smlouvu na základě písemného oznámení 
dle článku IV Smlouvy o poskytování služby péče o dítě. 
 
 
 

Vypracovala: Kateřina Reichertová 
Platnost dokumentu od 1. 2.2022 


