Provozní řád dětských skupin
I.

Údaje o zařízení:

Family and Job Kladno – Montessori jesle I.
Family and Job Kladno – Montessori jesle II.
Na adrese: Ant. Suchého 2310, Kladno
odpovědná osoba: Mgr. Daniela Vašíčková,
provozovatel: Family and Job z. s.
IČ: 023 83 314
Biskupcova 1643/37, 130 00 Praha 3
dále jen DS

II.

Popis zařízení

Zahájení provozu zařízení: 1. 10. 2016
Aktualizace plánu výchovy a péče k : 1. 9. 2017
Typ dětské skupiny: Celodenní s pravidelným provozem pro veřejnost
Provozní doba:
DS 1 (pro děti mladší 3let k 1. 9. 2017) pondělí – pátek 8-15,30 hod.
DS 2 (pro děti starší 3let k 1. 9. 2017) pondělí – pátek 7-16 hod.

Kapacita DS: 12 celodenních dětí v jedné skupině
Počet pečujících osob: 2 chůvy v jedné skupině
Pobytové místnosti pro děti jsou situovány v 1. NP, obě skupiny využívají společné umývárny
a WC (4 umyvadla, 4 WC).

III.

Režimové požadavky

Režim dne je přizpůsoben heterogenní skupině dětí ve věku od 18 měsíců do 6 let.
a) Nástup dětí: Je přizpůsoben potřebám rodičů, příchod ráno nejlépe do 9 hod. Při
nástupu nových dětí do DS je uplatňován individuální adaptační program.
Rodičům je umožněno být spolu s dítětem kdykoli po domluvě s personálem, pokud to
nenarušuje chod DS.
b) Odchod dětí ze školky: nejpozději dle provozní doby.
c) Montessori pracovní blok: probíhá od příchodu dětí do společného oběda. Dále po
poledním odpočinku do odchodu dítěte z DS.V této době se děti věnují práci
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IV.

s Montessori didaktickým materiálem, výtvarným a hudebním činnostem, přípravě
svačiny, pobytu venku, aj. činnostem podle individuálního výběru dítěte.
Pohybové aktivity: Denně je zajištěn pohybové činnosti dětí venku, pokud by
výjimečně počasí neumožňovalo být venku, budou do programu zařazeny pohybové
aktivity v prostorách DS.
Pobyt venku: 1-2 hodiny denně, dle naladění dětí, je přizpůsoben počasí a
zdravotnímu stavu dětí v dopoledních i odpoledních hodinách. Pro vycházky je
využíván blízký les, dětská hřiště (Bukovka a Na Vyhaslém) a dvorek DS, který je
upraven pro pobyt dětí.
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném dešti, inverzích, náledí,
silném větru.
Způsob využití pobytu venku: environmentální výchova, pohybová aktivita, spontánní
a řízené činnosti. Využíváme prvky pedagogiky lesních školek.
Údržba zahrady: Zametání dlažby 1 x týdně, zakrývání pískoviště, denní kontrola
přírodních výukových prvků
Otužování: Dbáme na přiměřené oblečení dětí. V místnostech netopíme nad
komfortní teplotu a větráme. V létě možnost ochlazení dětí sprchováním.
Stravování: Strava je zajišťována dovozem v nerezových nádobách v termoboxu ze
školní jídelny. Ranní a odpolední svačina je připravována v dětské skupině. Ranní
svačina se podává od 7 hod. do odchodu dětí ven. Obědváme mezi 11:30 -12:30 hod.
Odpolední svačinka je k dispozici od cca 14:30 do konce provozu DS. Děti v době
oběda stolují společně. Svačina probíhá podle individuálních potřeb dětí. Je zajištěn
také pravidelný pitný režim, dětem jsou nabízeny po celý den nápoje, které se
obměňují – ovocné, bylinkové čaje, šťávy, voda. Děti jsou vedeny k samostatnosti v
sebeobsluze.
Odpočinek, spánek: Klidový režim probíhá po skončení oběda – cca od 12:30 do
14:30 hod, při poslechu relaxační hudby nebo pohádky. Dítě odpočívá na jemu
určeném označeném lehátku v pobytové místnosti. Každé dítě má v DS přidělené
lůžkoviny (prostěradlo, polštářek, deka), které jsou skladovány v oddělených a
označených přihrádkách. Lehátka poskytují plnou oporu zad, menším dětem jsou
k dispozici nepromokavá prostěradla, nebo využívají kalhotkové pleny (donesou dle
potřeby rodiče).
Šatny: Prostor pro odkládání oděvu a obuvi dětí není součástí denní místnosti. Každé
dítě má k dispozici šatní blok, kde si odděleně ukládá šaty a obuv. Personál má
k ukládání oděvu k dispozici vlastní skříňky ve vyčleněném prostoru, stejně jako
toalety a sprchu v suterénu objektu.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění),
osvětlení

Způsob a intenzita větrání a vytápění
Teplota vzduchu:
Teplota denní místnosti (nejméně 20oC až 22oC). Redukci teploty zajišťuje bezdrátový
termostat. S obsluhou jsou seznámeni všichni pracovníci. Plynový kotel se nachází

v prostorách WC pro dospělé v 1. NP. Vzduch může být také ohříván pomocí klimatizace,
která je v objektu instalována.
Kontrola teploty vzduchu (v pobytových místnostech pro děti je zajištěna také nástěnným
pokojovým teploměrem).
Zastavení provozu zařízení (pokud je pokles teploty vzduchu v pobytových místnostech pro
děti ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto
místnostech v jednom dni pod 16 ºC) musí být provoz zařízení zastaven.
Větrání:
V pobytových místnostech pravidelně větráme okny. Je možné také větrat pomocí
klimatizace, která je v objektu instalována.
Osvětlení:
V prostorách trvalé činnosti je vždy zajištěno vyhovující denní osvětlení dle vyhl. 410/2005
Sb. Pro většinu zrakových činností se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora a při
různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.
Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:
Zařízení pro regulaci denního osvětlení (všechny osvětlovací otvory jsou opatřeny zařízením
pro regulaci denního osvětlení a přímého slunečního světla.

V.
Zásobování pitnou vodou
Voda je do objektu DS dodávána z veřejné vodovodní sítě. Je tedy spolehlivě zajištěno nejméně
60 l vody na den na 1 dítě. V koupelně je umístěna mísící baterie, která udržuje stálou teplotu vody.

Hygienická stanice Kladno monitoruje provozní podmínky DS dle zákona o dětských
skupinách.
VI.

Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla: Výměna lůžkovin se prování nejméně 1 x za 3 týdny, výměna ručníků 1 x za
týden, v případě potřeby ihned.
Manipulace s prádlem, skladování prádla:
Použité a znečištěné prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí
s nečistotami z prádla. V suterénu jsou umístěny koše na špinavé prádlo. Umývárna je
vybavena krytým nášlapným košem.
Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně
odděleně od prádla použitého. Čisté lůžkoviny jsou skladovány odděleně.
Praní prádla: Praní prádla zajišťuje provozní pracovník DS v suterénních prostorách objektu
DS. Je zajištěno praní prádla v řádné kvalitě.

VII.

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Úklid provozovny:
Denní úklid:
a) setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik,
splachovadel; vynášení odpadků; vyčištění koberců vysavačem
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových
mís, dětských nočníků, sedátek na záchodech
Týdenní, celkový:
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a
záchodů, setření venkovních parapetů.
Čtvrtletní úklid: minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně
celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů,
Celkový úklid: jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned. Jedenkrát ročně
mokré čištění všech koberců.
Deratizace a dezinfekce – konzultace s odborníky.
Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním
vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do
jednorázových plastových obalů. Každý den je odpad likvidován vhozením do nádoby na
tento odpad určené. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a jsou denně zneškodňovány
vyhozením do popelnice na separovaný odpad, která je umístěna na sběrném místě k tomu
určeném – ulice A. Suchého, ostatní vytříděný odpad je odnášen do veřejných nádob k tomu
určených.

VIII.

Úhrada nákladů na pobyt dítěte v DS

Službu péče o dítě provozovatel poskytuje bez úhrady nákladů nebo s částečnou úhradou nákladů.
Platné ceny jsou uvedeny v ceníku, který je k dispozici v provozovně dětské skupiny.

Vypracovala: Petra Líbová, Mgr. Daniela Vašíčková
Platnost dokumentu od 1. 9. 2017.

