PROVOZNÍ ŘÁD
1. Údaje o dětské skupině
Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání prostoru Dětské skupiny Obůrka.
Platnost a účinnost provozního řáduje od 1. 8. 2018.

Provozovatel:

Otevřená mysl, o.p.s.

Sídlo:

Na Svahu 1100, 293 06 Kosmonosy

IČ:

24808709

Odpovědná osoba:

Ing. Pavel Janeček

Kontakt:

+420 777 725 910

Email:

info@msvobore.cz

Web:

www.msvobore.cz

2. Popis zařízení
Typ zařízení:

dětská skupina pro veřejnost

Adresa provozu:

Tesařská 790, 293 06 Kosmonosy

Kapacita zařízení:

15 dětí

Třídy:

1 smíšená

Věk dětí:

2 – 6 let

Provozní doba:

každý pracovní den 7:15 – 16:30 hod.

Den zahájení provozu:

1. 8. 2018

Podmínky pro provoz:

Hygienické podmínky odpovídají vyhlášce 410/2005 Sb.

Dětská skupina poskytuje službu péče o dítě s částečnou úhradou nákladů - školné je stanoveno na školní
rok od 1. září do 31. srpna v Ceníku úhrady nákladů, který je přílohou Smlouvy o poskytování služby péče
o dítě.
3. Režimové požadavky
Příchod dětí je stanoven v rozmezí 7:15 až 9:00, po dohodě s rodiči možné příchody během dne. Při
nástupu dítěte uplatňujeme individuální adaptační program.
Odchod dětí v doprovodu rodičů nejpozději v 16:30.
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Přibližný časový harmonogram zařízení:
přibližný čas
7:15 - 9:00
9:00- 9:30
7:15 - 9:30
9:30 - 10:00
10:15 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 16:30

program
scházíme se
svačinka
dopolední blok: společné tematické projekty, práce s Montessori materiálem, lekce
ticha a koncentrace, zpívání, cvičení
společná elipsa
společný pobyt venku včetně převlékání
oběd: společná příprava na oběd, oběd, úklid
odpočinek: čtení knížek (české i anglické), možnost spaní, pro děti, které nespí –
dramatická, hudební či výtvarná činnost
odpolední blok: svačinka, pobyt na zahradě (dle počasí), práce s Montessori
materiálem, hudebně pohybové a výtvarné aktivity, jdeme domů

Práce dětí s Montessori pomůckami probíhá dle volby dětí v průběhu celého dne.
Pohybové aktivity - denně pohybové hry a chvilky, relaxační cvičení.
Pobyt venku - jakmile to klimatické podmínky dovolí, děti tráví část každého dne venku. K pobytu venku
slouží zahrada ležící vedle domu o rozloze 510m2. Plocha pro hru dětí je pokryta udržovaným trávníkem
a je oddělena tak, aby děti neměly přístup do částí zahrady, které nejsou určeny ke hře. Na zahradě je
také malá zeleninová zahrádka, o kterou děti pečují. Venkovní aktivity se neomezují jen na zahradu,
s dětmi chodíme za poznáváním přírody na blízkou louku a širší okolí.
Odpočinek, spánek - každý den po obědě, dle individuálních potřeb dětí a po konzultaci s rodiči. Pro
odpočinek slouží dobře větratelná místnost s rozlohou ca 28 m2. Podlaha zde je pokryta kobercem, na
který si děti s pomocí dospělých připravují svá lůžka-pěnové matrace s potahem - a lůžkoviny. Před
usnutím děti poslouchají četbu z dětských českých i anglických knížek, hrají tiché relaxační hry, některé
spí a starším dětem je nabídnuta klidnější aktivita v denní místnosti. Respektujeme potřeby či přání dětí
odpočívat kdykoliv během dne.
Pitný režim - po celou dobu pobytu dětí v dětské skupině jsou k dispozici tekutiny. V nabídce je neslazený
ovocný nebo bylinkový čaj a čerstvá pitná voda. Nápoje jsou připravovány do speciálních uzavíratelných
nádob či termonádob k tomu určených. Děti se obsluhují převážně samostatně.
Jídelna a oběd - děti se stravují v hlavní místnosti u dětských stolů, kde je také kuchyňský kout, který
slouží k výdeji jídla. Obědy jsou dováženy ze stravovacího zařízení, které se specializuje na zdravou
výživu. Jídelníček je k nahlédnutí na webových stránkách www.gajamb.cz. Obědy jsou dovezeny těsně
před výdejem v termonádobách tak, aby měly požadovanou teplotu k podávání. Všechny děti, které jsou
v době oběda v dětské skupině, se stravují. Děti jsou vybízeny k sebeobsluze. Jídlo se nevydává cizím
strávníkům.
Svačiny jsou nabízeny formou výběru hotových zdravých potravin zakoupených v obchodní síti. Jedná se
o ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, pečivo, cereálie apod. Děti se obsluhují samostatně či s dopomocí dle svých schopností.
Svačiny i obědy jsou vybírány tak, aby byla dosažena pestrost jídelníčku. Jednotlivé pokrmy jsou
podávány přibližně v 9:15, v 12:00 a v 15:00 hodin s ohledem na individuální potřeby dětí. Po dohodě se
zákonnými zástupci umožňujeme doplňkové stravování a respektujeme dietetická opatření dětí.
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4. Vhodné mikroklima
Teplota vzduchu v denní a odpočinkové místnosti je 22 stupňů, v hygienických prostorech až 24 stupňů.
V zařízení je umístěn teploměr pro kontrolu dosahovaných teplot. Větrání je pravidelné, v prostoru je
dostatek dobře ovladatelných oken. Místnosti jsou větrány před příchodem dětí, dále v průběhu dne dle
potřeby. Osvětlení odpovídá normě. V objektu je větší množství oken, která jsou opatřena žaluziemi pro
regulaci přímého slunečního světla. V prostoru pobytu dětí nejsou umístěny obrazovky TV ani počítače.
5. Zásobování pitnou vodou
Veřejný vodovod.
6. Zajištění výměny a skladování prádla
Lůžkoviny jsou prány 1x za měsíc nebo dle potřeby ihned. Prádlo pere externí dodavatel tak, aby bylo
zabráněno přenosu infekčních onemocnění. Použité prádlo se okamžitě ukládá do obalů na jedno
použití, odváží se nebo je výjimečně skladováno ve vyčleněném prostoru mimo dosah dětí. Čisté prádlo
se dováží také v obalech, aby bylo chráněno před znečištěním. Ukládá se do polic v obalech. Pyžama si
děti odnáší 1x týdně na vyprání domů.
7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Denně je stírána podlaha, utírán prach na nábytku, topných tělesech, luxován koberec a vynášeny
odpadky. Za použití hygienických prostředků jsou denně omyty kliky, umývadla a WC. Jednou za týden
jsou myty stěny v koupelnách, 3x ročně okna, 2x ročně se provádí generální úklid celého objektu.
Malování provádíme 1x za 2-3 roky. Odpady jsou tříděny a ukládány do uzavíratelných košů.
8. Ostatní
Děti jsou denně vedeny ke zdravému životnímu stylu, svačiny nabízíme zdravé, obědy jsou
makrobiotické, absence stresu. Průběžně jsou zahajovány projekty podporující zdravý životní styl,
výchova k ekologickému myšlení je součástí naší filosofie.
Provozní řád a Plán výchovy a péče jsou k nahlédnutí v provozovně, na webu www.msvobore.cz a
výtažek z něj je součástí přihlášky do dětské skupiny.
Všechny případné úrazy budou důsledně evidovány v deníku k tomu určeném. V provozovně je
lékárnička první pomoci a seznam telefonních čísel na viditelném, přístupném a smluveném místě pro
poskytnutí lékařského ošetření.
Pokyny pro případ nouze (požár, havárie) jsou umístěny v šatně.
Z důvodu zvýšené bezpečnosti má provozovna bezpečností fólie na oknech do výše 1m a ovládání teplé
vody mimo dosah dětí.
V Kosmonosech, dne 31. července 2018

……………………………………………………………………………………….
Ing. Pavel Janeček, ředitel
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