PROVOZNÍ ŘÁD
Mikrojesle MALINKA Teplice
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVATELI
● VIVAjump, z. s., právní forma: zapsaný spolek
● se sídlem Bystřická 209/26, 417 02 Dubí 2
● IČO: 22724711
● číslo telefonu: +420 606 564 821, e-mail: malinka@vivajump.cz
● ředitelka organizace a statutární zástupkyně: Bc. Lenka Bukačová, DiS.
● Označení mikrojeslí: Mikrojesle MALINKA Teplice
● Maximální počet dětí v jeden okamžik: 4

Typ: veřejná

● Místo poskytování služby: Jana Koziny 1628/31, 415 01 Teplice
● Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 - 15:00
● Den započetí poskytování služby: 1. 5. 2017
● Služba péče o dítě v mikrojeslích je poskytována bez úhrady nákladů.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Provozní řád obsahuje pravidla o zajištění řádného chodu Mikrojeslí MALINKA (dále jen "MM“), o poskytování
služeb péče o dítě v MM, o hygienických normách a další související pravidla týkající péče o dítě. Provozní řád má
několik příloh, patří mezi ně také Přihláška do mikrojeslí, Smlouva o poskytování služby péče o dítě v MM, která je
uzavírána s rodiči dětí navštěvujících MM a Seznam osob oprávněných vyzvedávat dítě. Provozní řád je k dispozici
v prostorách MM u zápisu docházky, na webových stránkách poskytovatele a je přílohou smlouvy o péči.

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Poskytovatel zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při péči nebo při přímo souvisejících činnostech a při
poskytování dalších služeb. Dává dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí. Provozovatel má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou při
poskytování služby péče o dítě.

4. PROVOZNÍ PODMÍNKY
MM jsou určeny pro děti od 6 měsíců do 3 let věku včetně (tj. do dne čtvrtých narozenin). Jsou zaměřeny na
zajištění potřeb dítěte, na rozvoj schopností, výchovu a předávání kulturních a hygienických návyků dítěte.
Provoz je zajištěn v prostorách odpovídajících požadavkům pro zřízení mikrojeslí. Prostory se skládají ze vstupu se
šatnou, umývárny s toaletami a z prostorné herny, která je rozdělena na herní část a spací část. Venkovní aktivity
probíhají v prostorách veřejné zeleně a na přilehlém veřejném dětském hřišti v ul. Obránců míru v docházkové
vzdálenosti do 5 minut. Děti při přechodu na hřiště nepřechází žádnou komunikaci.
Péči o děti vykonávají kvalifikovaní pracovníci (dále jen ,,pečující osoby“), kteří jsou odborně způsobilí podle
zákona o poskytování služby péče o dítě.
Provozní doba - ve dnech státních a ostatních svátků je provoz uzavřen. Případné omezení je možné za
nepředvídatelných havarijních situací. O každém náhlém provozním omezení budou rodiče v dostatečném

předstihu informováni. MM umožňují variabilní docházky dle potřeb rodičů/zákonných zástupců a dětí.
Případná nepřítomnost dítěte musí být řádně a včas hlášena telefonicky nebo sms na číslo určené pro omlouvání,
nejpozději do 8:00 dne absence.
V prostorách MM platí pro pečující osoby a rodiče/zákonné zástupce dětí přísný zákaz kouření a požívání jiných
návykových látek. Pokud by došlo k poranění dítěte v době pobytu v MM, veškerá zodpovědnost za vzniklé škody
je hrazena z pojištění odpovědnosti provozovatele.

5. ZÁPIS, PODMÍNKY PŘIJETÍ DĚTÍ A UKONČENÍ DOCHÁZKY V MM
Děti jsou do MM přijímány průběžně v souvislosti s přihláškami a to do naplnění kapacity. Nejdůležitějším
kritériem je datum podání přihlášky a splnění podmínek pro přijetí (věk, potvrzení o vazbě na trh práce od obou
rodičů, potvrzení od lékaře). Dále může být při výběru dětí zohledněna i skutečnost, kdy rodič pečuje o dítě sám
jako samoživitel(ka) popř. k věku dítěte vzhledem ke zbytku kolektivu z hlediska bezpečnosti péče.
Poskytovatel může odmítnou zájemce v případě nesplnění kritérií, v případě plné kapacity, nebo pokud rodič
dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.
Přijímány jsou děti na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby péče o dítě v MM. Smlouva je sestavena v
návaznosti na údaje v přihlášce a zohledňuje případné zvláštní požadavky rodičů/zákonných zástupců.
Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. do MM mohou být přijaté pouze děti, které se podrobily stanoveným
pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci – viz potvrzení dětského lékaře.
Rodiče/zákonní zástupci písemně poskytují souhlas s nakládáním s osobními údaji dle Informací o nakládání
s osobními údaji.
Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni sdělit poskytovateli všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit péči o dítě a
jeho prospívání, tyto skutečnosti uvést do Evidenčního listu dítěte, která je vyplněna rodičem/zákonným
zástupcem při přijetí dítěte do mikrojeslí, (např. osoby, oprávněné vyzvedávat dítě či vyjádření lékaře ke
zdravotnímu stavu dítěte) a oznamovat poskytovateli případné změny.
Poskytovatel MM může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič/zákonný zástupce opakovaně porušuje Základní
povinnosti rodičů/zákonných zástupců dětí (bod 11 provozního řádu). Poskytovatel MM může odstoupit od
smlouvy v případě velice nestandardních a specifických potřeb dětí, které přesahují možnosti zařízení (např.
chronická onemocnění ohrožující bezpečný chod zařízení).

6. DOCHÁZKA DĚTÍ DO MM A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
Dítě je třeba předávat a vyzvedávat ve stanovených časech dle zvolené varianty péče, aby nebyl narušen provoz
zařízení (příchod v čase do 8:15 a odchod v čase od 14:15). V případě zkrácené denní docházky bude přesný čas
vyzvednutí dítěte řešen individuálně.
Je povinné evidovat řádné záznamy o docházce pečujících osob a dětí v elektronickém docházkovém systému.
V šatně mikrojeslí dojde k zaevidování příchodu a odchodu dítěte pomocí karty dítěte – tzv.čipování. Následně
rodič potvrdí měsíční docházku dítěte podpisem na „Prohlášení o docházce dítěte“.
Děti jsou na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby péče o dítě v MM předány osobně
rodičem/zákonným zástupcem či jinou pověřenou osobou pečující osobě. K předání dětí dochází v šatně zařízení.
Dítě je nutné předávat zdravé a bez známek nemoci. Pečující osoba má právo dítě odmítnout, pokud tomu tak
není. Pokud se onemocnění projeví během dne, je povinností rodiče/zákonného zástupce si dítě po telefonickém
vyrozumění bez zbytečného odkladu vyzvednout.
Pečující osoby jsou pravidelně školeny o pravidlech první pomoci při úrazech a život ohrožujících stavech.
V případě úrazu zajistí pečující osoba první pomoc a ošetření dítěte, o čemž informuje rodiče/zákonného zástupce
dítěte, a učiní záznam do knihy úrazů. Při velmi závažných případech je povolána rychlá zdravotnická pomoc.

Rodiče/zákonní zástupci vybaví dítě vhodným oblečením a obutím na pobyt venku i uvnitř, včetně náhradního
oblečení, a hygienickými potřebami (kartáček na zuby, zubní pasta, případně jednorázové pleny). Věci se ukládají
na vyhrazené místo v šatně zařízení. Pečující osoba zajistí, aby bylo dítě na jednotlivé aktivity vhodně oblečeno
podle aktuální situace. Další vybavení (věci na spaní apod.) donesou rodiče/zákonní zástupci podle charakteru
docházky a zajistí jeho pravidelnou údržbu.
Vnitřní prostory jsou uzpůsobeny tak, aby se dalo co nejvíce předcházet úrazům. Součástí vybavení mikrojeslí je
lékárnička, která je vybavena pro poskytnutí první pomoci.

7. REŽIM DNE
MM nabízejí kvalitní péči s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům, výchovnou péči zaměřenou na
rozvoj schopností, hygienických a kulturních návyků dítěte, utváření osobnosti dítěte a tělesný, pohybový i
duševní vývoj. Celým dnem plynule prostupují spontánní aktivity dětí a didakticky řízené činnosti. Každé dítě má
svojí značku, díky které pozná své místo v šatně i u jídelního stolu. Značkou je také označené místo v koupelně,
kde má dítě kelímek s kartáčkem a ručník. Ve spací části je značkou označena jak matrace, tak místo pro ukládání
polštáře, peřinky a pyžama dítěte. Pravidelnou výměnu lůžkovin zajišťují MM, výměnu pyžama zajišťují rodiče dle
dohody s pečující osobou minimálně 1x za 14 dní nebo v případě potřeby.
7:00 - 8:15

Scházení dětí, nabídka her a činností v měsíčním tématu, volná hra, stavebnice, knížky..

8:15 - 8:30

Ranní komunikační kruh - pozdravení, pohybové hry a cvičení, hudební hry, zpívání, hra na
nástroje, tancování, dramatizace pohádek apod., logopedická prevence - procvičování
oromotoriky, dechové cvičení, rozvoj fonematických dovedností a další.

8:30 - 9:00

Hygiena - učíme se používat toaletu, umývat si ruce, poznat svojí značku s ručníkem. Příprava na
dopolední svačinku - připravujeme si prostírání a svačinku (poznáváme, která svačinka patří do
lednice a která ne, vyndavají si svačinku z lednice apod.). Děti jsou vedené v rámci jejich
schopností k samostatnosti, doplňují si pití apod.

9:00 - 11:00

Tvořivé činnosti - malování, modelování, lepení, vystřihování, rozvoj grafomotorických schopností,
tématické hry, hygiena, pitný režim, pobyt venku - vycházka do okolí, hra na přilehlém hřišti.

11:00 – 11:30 Návrat - převlékání, hygiena, příprava postýlek na odpočinek, oběd - učíme se prostírat stůl a
samostatně jíst, po jídle si po sobě uklízíme.
11:30 - 13:30

odpočinek dětí, klidová část dne - předčítání pohádky, odpočinek.

13:30 - 14:15

Pozvolné vstávání a úklid postýlek. Odpolední svačinka - děti pomáhají s přípravou.

14:15 - 15:00

Volná hra - stavebnice, klouzačka, hrad, tématická nabídka činností.
Postupné odcházení dětí domů.

MM nemá vzdělávací charakter. Děti jsou zapojovány do aktivit, které jsou úměrné jejich věku a schopnostem.
Poskytovatel si vyhrazuje možnost změny programu např. při nepřízni počasí, výletu apod.

8. STRAVOVÁNÍ
MM nezajišťují stravovací služby. Stravu zajišťují pro děti rodiče/zákonní zástupci. Rodič/zákonný zástupce
společně s dítětem předá box se stravou pečující osobě, která jej podle obsahu umístí buď do lednice, nebo do
vyhrazené skříně pro stravu dětí. Zajištění oběda je také možné prostřednictvím dodavatele obědů. V tomto
případě je nutné vyplnit dodatek ke SMLOUVĚ o péči o dítě v Mikrojeslích MALINKA o zmocnění poskytovatele
k převzetí obědů od dodavatele.
MM v zájmu ochrany zdraví dětí zajistí uchování, ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné
hygienické praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin a v souladu

s právními předpisy upravujícími činnosti epidemiologicky závažné. MM mají zpracovaný Protokol HACCP.
Podle denního režimu poskytne pečující osoba dítěti dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Celodenní
pitný režim je zabezpečen vodou z vodovodního řádu popř. je dětem vařen neslazený ovocný čaj. Pečující osoba
dohlíží na dodržování pitného režimu. Čas na podávání jídel je uveden v režimu dne.

9. HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
Zařízení pro děti je vybaveno dětskou toaletou, dětským umyvadlem, nočníky a přebalovacím pultem s krytým
nášlapným košem s vložkou na jedno použití. Umyvadlo je napojené na mísící baterii.

10. HYGIENICKÝ A PROTIPOŽÁRNÍ REŽIM PROVOZU ZAŘÍZENÍ
Pravidelný úklid prostor je zajištěn každý den. Prostory odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům.
Ložní prádlo je vyměňováno minimálně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned. Ručníky dětí jsou vyměňovány
1x týdně, v případě potřeby ihned. Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně.
V případě mimořádných událostí jsou pečující osoby instruovány v postupu a plánem evakuace.

11. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ
● Rodiče/zákonní zástupci dodržují provozní dobu MM,
● rodiče/zákonní zástupci přivádějí dítě do MM pouze v takovém zdravotním stavu, který není zdrojem nákazy
ostatních dětí ve skupině,
● rodiče/zákonní zástupci nahlašují případné změny pečující osobě,
● rodiče/zákonní zástupci jsou povinni řádně telefonicky nebo osobně nahlásit nepřítomnost dítěte v MM co
nejdříve, v případě náhlé absence nejpozději do 8:00 dne nepřítomnosti. V případě opakovaného neomluvení
dítěte ze strany rodičů (max. 3x), může dát poskytovatel přednost jinému zájemci o službu.

12. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE MM
● Poskytovatel dodržuje mlčenlivost o důvěrných informacích a dbá na jejich ochranu,
● poskytovatel uzavírá s rodiči/zákonnými zástupci Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v MM,
● poskytovatel vede evidenci a docházku dětí,
● pečující osoby MM za žádných okolností nepoužívají nepřiměřených výchovných prostředků a nepoužívají
metody, dotýkající se důstojnosti a zdravého vývoje dítěte,
● pečující osoby MM jsou proškoleny v oblasti BOZP a PO.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Seznámení se s tímto provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny pečující osoby VIVAjump, z. s.,
a rodiče/zákonné zástupce dětí. O vydání a případných změnách provozního řádu jsou všichni pečující osoby
VIVAjump, z. s. informováni na provozní poradě.
Nově přijímané pečující osoby VIVAjump, z. s. budou s tímto řádem seznámeny před podpisem pracovní smlouvy.
Kontrolu jeho dodržování provádí vedoucí MM popř. pověřený zaměstnanec VIVAjump, z. s.
Provozní řád je platný od 1.11.2019
Spolek VIVAjump z.s. obdržel prostředky z Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu
Mikrojesle MALINKA (č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011152).

