PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY Mini Aktivity
Adresa

Dětská skupina Mini Aktivity, Krašovská 30, Plzeň

Provozovatel

Talent4you

Telefon

776 695621

Emailová adresa
Web
IČO:

miniaktivity@krasovska.cz
www.krasovska.cz/detske-centrum

Odpovědná osoba – vedoucí

Sandra Penven

Předsedkyně spolku

Mgr. Ilona Křížková

Typ

S celodenni ́m provozem

Dětská skupina

Stanovená kapacita 12 děti ́

Výdejna jídla

Stanovená kapacita 12 děti ́

Provozní doba

6.30 – 16.00 hodin

Den započetí poskytování
služby péče o dítě

1.10.2017

22738991

Zaměstnanci:
Pedagogičtí/pečující zaměstnanci dle zákona: V Dětské skupině (dále jen DS) pracuji ́
kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou po celý den s dětmi a dále 1 pracovník, který zodpovídá za
chod zařízení.
Školni ́ výdejna: Stravu bude zajišťovat 10. školní jídelna v Plzni. Bude se denně dovážet.
́ upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinnosti ́ zákonných zástupců děti ́ v DS
Provozni ́ řad
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými/pečujícími pracovni ́ky.

2. Přijímání dětí do DS Mini Aktivity
Do DS jsou přiji ́mány děti od 1 roku do nástupu školni ́ docházky na základě vyři ́zeni ́ pi ́semné
přihlásǩ y rodičů.
́ osti o přijeti ́ děti ́ do
1. Zodpovědná osoba stanovuje datum a čas zápisu pro podáni ́ žad
DS pro následuji ́ci ́ rok. Termi ́n je obvykle stanoven na přelomu měsi ́ce května a června.
Přiji ́máni ́ děti ́ do DS probi ́há i v prů běhu roku.
2. O přijeti ́ di ́těte do DS rozhoduje zodpovědná vedoucí zařízení.
3. DS můzě přijmout pouze di ́tě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováni ́m
a má doklad, že je proti nákaze imunni ́ nebo se nemů zě očkováni ́ podrobit pro trvalou
kontraindikaci.

4. Di ́tě mů zě být do DS přijato i v prů běhu roku, pokud to umožňuji ́ kapacitni ́ podmi ́nky
DS.
5. Rodiče při zápisu obdrži ́ Přihlásǩ u a Smlouvu o poskytováni ́ pécě v DS včetně při ́loh.
Tiskopisy vráti ́ do 7 dnů řádně vyplněné k rukám odpovědné osoby. V přihlásč e je
povinen zákonný zástupce doložit vyjádřeni ́ lékaře o zdravotni ́m stavu di ́těte, a zda je
řádně splněno očkováni ́ dle očkovaci ́ho kalendárě .
6. Při přijeti ́ do DS se stanovi ́ po dohodě se zákonným zástupcem di ́těte dny docházky
di ́těte a délku pobytu v těchto dnech v DS.
7. Děti, které byly do DS přijaty, by měly DS docházet pravidelně.
8. Přednostně jsou do DS přiji ́mány děti, které budou DS docházet delši ́ dobu a
pravidelně.

3. Provoz DS Mini Aktivity
1. Provoz DS je celodenni ́ od 6.30 – 16.00 hodin (DS se v 6.30 hod. odemyká a v 16.00
hod. zamyká).
2. Rodiče při při ́chodu předaji ́ osobně di ́tě pečující osobě nejdři ́ve v 6.30 hodin. Děti se
přivádějí do 8:00 hodin, aby se nenarušoval program dne.
3. Při odchodu je nutno si di ́tě vyzvednout s dostatečným časovým předstihem
(nejpozději v v 15:45 hod., tak, aby se DS v 16:00 mohla uzamknout).
4. Odchod děti ́ z DS v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musi ́ být výslovně
uveden v Přihlásč e pro di ́tě v DS (jméno a při ́jmeni ́ konkrétni ́ osoby, respektive vztah k
di ́těti-teta, babička aj.). Nezletilým a jiným osobám (např. sourozenců m, známým...)
bude di ́tě předáno pouze na základě pi ́semného souhlasu rodičů.
5. Zákonni ́ zástupci po vyzvednuti ́ di ́těte přebi ́raji ́ plnou odpovědnost za své di ́tě v
prostorech DS.
6. Provoz DS je celoročni ́, o státních svátcích je zavřeno (provoz o letni ́ch prázdninách je
upraven). Rozsah provozu stanovi ́ odpovědná osoba DS, která zároveň předá informaci
rodičům a to nejméně 1 měsi ́ce předem.
7. Provoz mů zě být neočekávaně omezen - např.v obdobi ́ vánočni ́ch svátků , z dů vodu
vypnuti ́ elektrického proudu v době topné sezó ny atd. Informaci o omezeni ́, přerušeni ́
provozu v tomto při ́padě zveřejni ́ odpovědná osoba DS.
8. Nepři ́tomnost di ́těte musi ́ rodič, pokud je známa – předem (nejpozději do 8. hodiny
ranni ́ v daný den), pokud neni ́ známa-neprodleně, včas nahlásit na tel. či ́sle
+420 776 695 621. Dále rodič nahlási ́ předem odpovědné osobě v zařízení při ́chod či
odchod di ́těte z DS v jinou než obvyklou dobu.

4. Zdravotní péče a bezpečnost v DS
1. Za bezpečnost děti ́ v DS odpovi ́daji ́ v plné mi ́ře zaměstnanci DS a to od doby převzeti ́
od jejich zákonného zástupce až do doby předáni ́ zástupci di ́těte nebo ji ́m pověrě né
osobě.
2. Při prvni ́m vstupu do DS má di ́tě právo na individuálně přizpů sobený adaptačni ́ režim
tzn., že se rodiče mohou s vedoucí/pracovníky DSdohodnout na nejvhodnějši ́m
postupu.
́ né při ́znaky nemoci či
3. Do DS mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemaji ́ žad
infekce. Trvalý kašel, průjem, zvraceni ́, vši - to jsou při ́znaky nemoci, i když di ́tě nemá
teplotu. Děti nemocné se samy neci ́ti ́ dobře, bězň ý režim je pro ně zátězǐ ́ a zároveň
přenásě ji ́ infekci na dalši ́ zdravé děti v kolektivu a i na pečující osoby. V při ́padě
́ né léky, jako jsou kapky proti kašli,
akutni ́ch infekčni ́ch stavů nepodáváme dětem žad
dávkovaci ́ sprej do nosu proti rýmě apod. Při předáni ́ di ́těte pečující osobě sděli ́ rodiče
pravdivě zprávu o zdravotni ́m stavu di ́těte a o problémech, které mělo předešlý den či
́ áme o maximálni ́ ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu DS! Výskyt
noc. Žad
každého infekčni ́ho onemocněni ́ v rodině hlási ́ rodiče ihned vedoucí zařízení popř.
dalším pracovníkům DS (jedná se např. o neštovice, žloutenka, mononukleó za aj.). Po
vylécě ni ́ infekčni ́ho onemocněni ́ přiji ́máme di ́tě s potvrzeni ́m od lékaře, které nám
zaruči ́ jeho plné zdravi ́.
4. Při náhlém onemocněni ́ di ́těte nebo při zjištěni ́ výskytu vši ́ u di ́těte v DS jsou rodiče
telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si di ́tě co nejdři ́ve z DS
vyzvednout.
5. V při ́padě ú razu je pracovnice povinna zajistit prvotni ́ ošetřeni ́ di ́těte, v při ́padě
nutnosti i následného lékařského vyšetřeni ́ či ošetřeni ́. Rodiče jsou vyrozuměni
bezodkladně. Jedná se o úraz, který se stal di ́těti při výchově a vzděláváni ́ a při
činnostech, které s nimi při ́mo souviseji ́. Výchovně pečující činnosti ́ je úcǎ st děti ́ při
výchovné a pečující práci DS, v prostorech DS od vstupu děti ́ do prostor DS až do
odchodu z nich a každá činnost vyplývaji ́ci ́ z při ́mé souvislosti s ni ́. Takovýmto ú razem
je také ú raz, který se stal dětem při akci ́ch konaných mimo DS, organizovaných DS a
uskutečňovaných za dozoru pověrě né odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy
děti ́ na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzi ́ch. Takovýmto ú razem neni ́ ú raz, který
se stane dětem na cestě do DS a zpět nebo na cestě na mi ́sto nebo cestou zpět, jež
bylo určeno jako shromaždiště mimo areál DS při akci ́ch konaných mimo DS.
6. Ochrana před patologickými jevy, šikanou a násili ́m. Pracovni ́ci dbaji ́, aby etická a
právni ́ výchova, výchova ke zdravému životni ́mu stylu a preventivni ́ výchova byla
poskytována v souladu s Plánem výchovy a péče DS. Pracovni ́ci DS jsou povinni v
́ em vykonávat kvalitni ́ dohled nad dětmi po celou dobu
souladu s pracovni ́m řad
provozu.
7. Pečující osoby nesou odpovědnost za dodržováni ́ hygieny, přiměrě né větráni ́, vhodné
oblečeni ́ děti ́ ve tři ́dě i venku. Dbaji ́ na dodržováni ́ pitného režimu děti ́, přizpů sobuji ́
délku pobytu venku daným klimatickým podmi ́nkám (slunečni ́ zárě ni ́, vi ́tr, mráz).
Pokud to podmi ́nky nedovoluji ́ (inverze), ven s dětmi nevycházi ́.

8. V celém objektu DS je zákaz kouřeni.
9. Osobni ́ věci děti ́ rodiče přinesou označené (např. pyžamo, bačkory, teplákovou
soupravu pro pobyt venku, tepláky, tričko, náhradní spodní prádlo apod. pro pobyt ve
tři ́dě; seznam základních věcí bude poskytnut rodičům při nástupu do DS). Hygienické
potřeby dle požadavku DS (např. pleny). Každé di ́tě musi ́ mi ́t jiné oblečeni ́ do tři ́dy a
jiné pro pobyt venku. Oblečeni ́ je uloženo v šatně ve skři ́ň kách (případně v boxech)
označených značkou di ́těte. Každý pátek si rodiče odnesou oblečeni ́ ze šatny, které di ́tě
použi ́valona pobyt venku. Při větši ́m znečištěni ́ i v prů běhu týdne. Každé di ́tě má svů j
vlastni ́ ručni ́k, který je měněn za čistý 1x týdně, při ́padně dle potřeby.

5. Úplata za docházku do DS
1. Za docházku do DS plati ́ zákonni ́ zástupci úplatu dle platného ceni ́ku. Služba je
poskytována za částečnou úhradu nákladů .
2. Ú plata je splatná nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícímu
měsíci, za který se provádí úhrada. Platba se uskuteční bankovni ́m převodem na ú cě t
Fio Banka, č. ú. 2601221836/2010, variabilni ́m symbolem je rodné číslo dítěte, zpráva
́ te.
pro při ́jemce: jméno ditě
3. Rodiče musi ́ dodržovat termi ́n placeni ́ ú platy i v při ́padě neomluvené nepři ́tomnosti
svého di ́těte v DS. Opakované neplaceni ́ ú platy v termi ́nu či nedodrženi ́ termi ́nu úplaty
mů zě být dů vodem k ukončeni ́ docházky di ́těte do DS.

6. Omlouvání nepřítomnosti dětí
1. Omluvy docházky po domluvě s personálem DS nebo telefonicky, tel. či ́slo: +420 776
695 621.
2. Ř ádná omluva absence je možná do 7:30 hodiny ráno daný den.
3. Při pozdější omluvě nebude úplata za pobyt v DS v daném dni rodiči vratná. Je to z toho
dů vodu, že personál DS a chod DS musi ́ fungovat i v při ́padě, že se vi ́ce děti ́ odhlási ́ na
posledni ́ chvi ́li.
4. Při dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (vi ́ce jak 14 dni ́) se náhrady řeši ́
individuálně (týká se režimu Náhodné docházky).

7. Stravování
1. Di ́tě bez přihlásě né stravy nebo se specifickými potřebami ve stravováni ́ mů zě být do
DS přijato pouze po dohodě s odpovědnou osobou DS.
2. Dovoz stravy zajištǔ je DS z 10. Školní jídelny v Plzni, která splňuje veškeré hygienické
předpisy.

3. Zákonni ́ zástupci jsou povinni platit stravné nejpozději k poslednímu dni kalendářního
měsíce předcházejícímu měsíci formou záloh. Každé 3 měsíce vystaví účetní zpětné
vyučtování za uplynulé období a na základě toho budou rodičům vraceny přeplatky.
Platba je uskutečněna bankovni ́m převodem na ú cě t Fio Banka, č.ú.
2601221836/2010, variabilni ́m symbolem je rodné číslo dítěte, zpráva pro při ́jemce:
́ te.
jméno ditě
4. Omluvit stravu lze na ponděli ́ do 7:30 hod., na ostatni ́ dny do 12.00 hodin
předchozího dne, nebo je možnost vyzvednout si oběd při ́mo ve výdejně v DS, do
vlastních přepravních nádob.

8. Další práva a povinnosti rodičů
1. Rodiče maji ́ právo na informace o prů běhu a výsledcích naplňování Plánu výchovy a
péče. Rodiče jsou prů bězň ě a podle potřeby informováni na schů zkách pro rodiče nebo
na informačni ́ nástěnce DS. Kontakt rodičů s personálem DS je umožněn denně při
předáváni ́ děti ́.
2. Rodiče maji ́ právo na informace a poradenskou pomoc DS v záležitostech, které se
týkaji ́ péče a výchovy dětii.
3. Rodiče maji ́ právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkaji ́ci ́ch se péče a
výchovy svých děti ́ do DS.
4. Rodiče jsou povinni oznamovat DS ú daje (uvedené na Přihlášce, Monitorovacím listu
podpořené osoby, Potvrzení o postavení osoby na trhu práce), a jejich změnu, pro
potřeby evidence děti ́ u DS.
5. Rodiče jsou povinni informovat DS o změně zdravotni ́ způ sobilosti, zdravotni ́ch
obti ́ži ́ch di ́těte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mi ́t vliv na chod
DS a péči o dítě.
6. Rodiče jsou povinni na vyzváni ́ odpovědné osoby DS osobně se zú cǎ stnit při projednání
závažných otázek týkajících se docházky dítěte do DS
7. Přivi ́táme jakýkoliv způ sob spolupráce.
́ závažným způ sobem např. opakovaně
8. Pokud bude rodič porušovat Provozni ́ řad
narušovat provoz DS (pozdě vyzvedávat di ́tě z DS po ukončeni ́ provozu, prodleni ́
plateb), mů zě odpovědná osoba DS ukončit docházku di ́těte do DS.
9. Jsou-li rodiče s či ́mkoliv, co se týká pobytu jejich di ́těte v DS nespokojeni, oznámi ́ to
odpovědné osobě DS, která záležitost projedná.
10. Rodiče sami vyzvedávaji ́ di ́tě z DS. Pokud tak nemohou učinit, předá personál DS di ́tě
osobě, která je napsaná na formulárǐ - přihlásč e. Popři ́padě napi ́ši ́ li ́stek se jménem
osoby, na kterém je napsáno jméno pověrě né osoby, datum narozeni ́ pověrě né osoby,
vztah k di ́těti, datum ke dni převzeti ́ di ́těte z DS a podpis zákonného zástupce a ten
osobně předají pracovníkům DS.
11. Pokud di ́tě nebude vyzvednuto z DS po skončeni ́ provozni ́ doby tj. do 16:00 hod.,
zaměstnanec, který má v té době di ́tě v pécǐ , telefonicky zkontaktuje rodiče. V při ́padě,
že neni ́ možno se dovolat, musi ́ postupovat podle zákona, tj. di ́tě nesmi ́ být pečující
osobou,
ani
nikým
jiným
odvedeno
mimo
budovu
DS.

V takovém při ́padě jsou pečující osoby nebo jiný pedagogický dozor povinen uvědomit
sociálni ́ odbor a následně policii a za jejich asistence se di ́tě dopravi ́ do nejbližsǐ ́ho
dětského zaři ́zeni ́ s celodenni ́ pécǐ ́. Pokud bude učiněno jinak, přebi ́rá ten, kdo di ́tě
odvede z DS bez pi ́semného souhlasu rodičů, právni ́ odpovědnost za di ́tě se všemi
dů sledky (úraz, nakažlivá nemoc, apod).

9. Orientační náplň dne dětí v DS Mini Aktivity
6.30 – 9.00

9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.45

10.45 – 11.45

11.45 – 12.30
12.30 – 12.45
13.00
12.45 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.45
15.45 – 15.55
16.00

- otevi ́ráni ́ DS Mini Aktivity
- hry podle zájmu děti ́
- individuálni ́ práce s dětmi
- zaměstnání dětí
- pohybová chvilka
- hygiena-dopoledni ́ svačina
- individuálni ́ a skupinové činnosti (rozvi ́jeni ́ rozumových, sociálni ́ch a
fyzických znalosti ́ a dovednosti ́ + výtvarné, pracovni ́, hudebni ́ a
dramatické činnosti) - zájmové hry
- tělovýchovné aktivity
- pohybové, psychomotorické a kontaktni ́ hry
- skupinová práce s předškolni ́mi dětmi
- uvolň ovaci ́ cviky pro správné drženi ́ tužky
- celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšleni ́celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ
- při ́prava na pobyt venku
- pobyt venku
- svlékáni ́ a při ́prava na oběd
- oběd
- hygiena
- při ́prava na odpoledni ́ odpočinek
- vyzvedávání dětí po obědě
- odpoledni ́ odpočinek
- vstáváni ́ - hygiena
- odpoledni ́ svačina
- hry podle zájmu děti ́
- individuálni ́ práce s dětmi
- vyzvedáváni ́ děti ́
- uzamykáni ́ DS

10. Řád výdejny DS
Provozní doba

9.30 – 10.00 Výdej dopoledni ́ svačiny
11.45 – 12.30 Výdej oběda
14.30 – 14.45 Výdej odpoledni ́ svačiny
Ji ́dlo se dováží a je zajištěno 10. Školní jídelnou v Plzni.
Svačiny se připravují pracovníky DS, případně se dováží.
Pracovnice v provozu výdejny v DS zajištǔ je pitný režim pro děti a výdej stravy.
1. Pracovníci použi ́vá předepsané ochranné pracovni ́ pomů cky.
2. Pracovni ́ci jsou seznámeni s bezpečnosti ́ práce při školeni ́ BOZP, které je pravidelně
zajištǒ váno právni ́m subjektem.
3. Pracovníci jsou seznámeni se zásadami při obsluze elektrických spotřebičů v DS.
Elektrické spotřebiče maji ́ odpovi ́daji ́ci ́ elektro revizi.
4. Pracovni ́ci bezpečně zacházi ́ s noži a jinými ostrými předměty.
́ ek.
5. Pracovni ́ci dbají na čistotu a pořad
6. Závady na zaři ́zeni ́, či poraněni ́ neprodleně hlási ́ odpovědné vedouci ́ DS, zapisují do
knihy závad a úrazů!
7. Při vzniklém požaŕ u se pracovníci ři ́di ́ požárni ́ poplachovou směrnici ́.
8. Odpovědnost pracovnice:
- Zapisovat teplotu ji ́dla
- Vydávat ji ́dlo
́ ek na pracovišti - Provádět nápravná opatřeni ́
- Udržovat čistotu a pořad
9. Dbát o čistotu přepravni ́ch nádob a čistotu nádobi ́ ve výdejně.
Výše stravného 80Kč/den
- svačinka dopoledni ́ 15 Kč/ks
- svačinka odpoledni ́ 15 Kč/ks
Součásti ́ je pitný režim (čaj, voda, štǎ v́ a, kakao, melta, ovocné štǎ ́vy). Ú klid ve výdejně je
zajištǒ ván DS, před otevřeni ́m DS, dále i prů bězň ě během dne.
Ji ́delni ́ček na každý týden je zveřejněn na nástěnce a na webových stránkách.
Změna ji ́delni ́čku vyhrazena.

11. Sanitační řád DS Mini Aktivity
Ve výdejně a přilehlých prostorách je prováděn bězň ý denni ́ ú klid, velký ú klid jedenkrát
měsi ́čně a generálni ́ úklid nejméně dvakrát ročně. O hygienickém stavu zaři ́zeni ́, prováděné
sanitaci a ochranné desinfekci a deratizaci vede evidenci pracovnice ve výdejně ji ́dla.

Popis úklidových prací v jednotlivých termínech:
Denně:
- na vlhko úklid podlahy v mi ́stnostech pravidelně použi ́vaných-bězň ý ú klid pracovni ́ch ploch
a nárǎ di ́ a hraček
- stoly v ji ́delně, umyvadla
- vynásě ni ́ odpadků
Jedenkrát týdně:
- vnitřni ́ stěny chladi ́ci ́ch zaři ́zeni ́ s následnou desinfekci ́
- skři ́ně na potraviny
- desinfekce pomů cek
Dvakrát týdně: - výměna ochranných oděvů (dle potřeby častěji)
Jedenkrát za měsíc: - dveře, otopná tělesa, svi ́tidla
Jedenkrát za čtvrtleti:́ - vzduchotechnické zaři ́zeni ́
Jedenkrát za dva roky: - malováni ́ prostor výdejny

Harmonogram úklidu hygienických zařízení jídelny a přilehlých prostor:
Denně:
- podlahy, umyvadla, sedátka na záchodové mi ́se
- mechanická očista a následuji ́ci ́ desinfekce podlah, podlahových roštů , obloženi ́ stěn,
vnitřni ́ho vybaveni ́ sprchy a záchodových mi ́s
- kontrola zásob papi ́ru, tekutého mýdla, případně papi ́rových ručni ́ků
Dvakrát měsič́ ně: - nábytek, skři ́ň ky v šatnách
Jedenkrát mě sič́ ně : - dveře a umyvatelné části stěn
K čištěni ́ je použi ́ván dezinfekčni ́ prostředek určeni ́ pro čištěni ́ v potravinárš kém zaři ́zeni ́, který
se vždy po 3 měsi ́ci ́ch měni ́, aby nedocházelo k jeho rezistenci. Ú klid provádi ́ personál celého
objektu Krašovská Aktivity centrum Plzeň.
Způsob nakládání s prádlem - Vyhlásǩ a č. 108/ 2001
Výměna prádla - ložni ́ prádlo se vyměňuje 1x za 14 dnů , ručni ́ky 1x týdně. Čisté a použité
ručni ́ky a lůzǩ oviny se skladuji ́ odděleně. Použité ručni ́ky a lů zǩ oviny se skladuji ́ ve vyčleněném
prostoru a mimo dosah děti ́.
Platnost Provozni ́ho řádu od 1. 10. 2017

