
Provozní řád dětské skupiny Jesličky a školička Na Pláži

1. Provozovatel:

J & M, z.s.  
IČ 06357440
sídlo: Pionýrů 188/4
290 01 Poděbrady

2. Označení dětské skupiny:

Jesličky a školička Na Pláži 

3. Den započetí poskytování služby péče o dítě: 1. 6. 2018

4. Počet dětí v dětské skupině: 12

5. Adresa poskytování služby péče o dítě:

Dětská skupina - Jesličky a školička Na Pláži
Husova 163/90
Poděbrady
290 01

6. Podmínky poskytování služby péče o dítě:

Provozovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině s částečnou úhradou nákladů
dle platného ceníku.

7. Popis zařízení:

Zařízení pro poskytování služby péče o dítě

Kapacita: 12 dětí

Věkové složení: 1 rok – 6 let

Věkově smíšená skupina dětí

Provozní doba je zejména: 7:30 – 17 hod., 
eventuelně je možný nepravidelný noční a víkendový provoz.
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8. Režimové požadavky:

Nástup dětí: 7:30 – 8:30 hod., dále dle dohody se zástupci dětí.

Volná hra: ráno po příchodu dětí, po odpolední svačině.

Řízená hra: dopoledne.

Pohybové aktivity: rozcvička v herně ráno, dopolední cvičení s písničkami, pohybové hry během
pobytu venku.

Pobyt venku: dopoledne, volná hra a pohybové hry.

Odpočinek: matrace s prostěradlem, polštářkem a dekou, od 12:00 do 14:15 hod. .

Stravování: 
Strava je podávaná 
- v jednorázových obalech
- doplňkové stravování po dohodě se zákon. zástupci dítěte
Výdej stravy je zpracován v Příručce systému kritických bodů ( HACCP).

Svačina 9:15 – 9:30 hod., oběd 11:15 – 11:45 hod., svačina 14:15 – 14:45 hod. .

Pitný režim: každé dítě si denně donáší vlastní tekutiny v lahvičce označené jménem dítěte, pití je 
dětem dostupné v herně kdykoliv během dne, nápoje jsou dále podávány během jídel a doplněny 
kdykoliv dle potřeby, podávána je balená voda, voda s ovocnou šťávou a instantní čaje připravené 
dle pokynů výrobce přímo do lahví dětí, čaje jsou určené pro danou věkovou skupinu dětí.
Dle přání rodičů si mohou děti donášet vlastní tekutiny k doplnění.

Otužování: pravidelné větrání, pobyt venku, cvičení.

9. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Větrání: okny v hernách ráno před příchodem dětí, před rozcvičkou a během odpočinku dětí,
před odpočinkem a po odpočinku dětí, v chodbě při pobytu dětí v herně, ve výdejně stravy
po každém podávání stravy.

Vytápění: na teplotu 22°C.

Osvětlení: zajištěno dle hygienických norem.

Ochrana před oslněním: herny jsou vybaveny závěsy.

Vytápění: centrální plynové.

10. Zásobování pitnou vodou

Veřejný vodovod
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11. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Ložní prádlo: výměna 1x týdně, dle potřeby ihned.

Utěrky: výměna denně.

Čisté prádlo: uloženo ve skříni ve 3. herně.

Špinavé prádlo: uloženo v plastovém omyvatelném koši.

Praní prádla: v prádelně.

12. Hygienicko-protiepidemický režim

Denní úklid: setření podlah, povrchů, vynášení odpadků, luxování koberců, dezinfekce
umyvadel a záchodů.

Týdenní úklid: omytí omyvatelných stěn na záchodech, dezinfekce umývárny a záchodů.

Mytí oken: 2x ročně.

Celkový úklid všech prostor: 2x ročně.

Malování: 1x za tři roky, v případě potřeby ihned.

Manipulace s odpady: odpady odkládány do jednorázových plastových obalů, denně vynášeny 
do popelnice, vyvážení popelnic zajišťují Technické služby města Poděbrady.
U všech činností, kde může dojít k možné kontaminaci, jsou používány jednorázové rukavice.

13. Výchova ke zdravému životnímu stylu

Dodržování pitného režimu

Podávání ovoce, zeleniny

Pohybové aktivity

Zdravotní výchova formou hry

Datum schválení: 10. 5. 2018                               Platnost: od 1. 6. 2018

Podpis a razítko provozovatele:
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