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Provozní řád - Vnitřní pravidla
Královská školka – dětská skupina Heřmaň
I.

Údaje o zařízení:

Královská školička – dětská skupina Heřmaň
Provozovna: Heřmaň č.p. 30, 398 11 Protivín
Jihočeské ženy z.s.
Sídlo: Rokycanova712/36, 397 01 Písek
IČ: 06482376
Mgr. Jaroslava Králová – statuární zástupce, odpovědná osoba
Tel: +420 725 436 873

II.

Popis zařízení

Dětská skupina: Celodenní s pravidelným provozem
Naše dětská skupina není zařízená na péči o děti se speciálními potřebami.
Provozní doba: PO-PÁ: 6,30 -16:00 hod. Možnost prodloužení provozní doby dle individuální
potřeby rodičů.
Datum zahájení provozu: 01.10.2022
Den započetí poskytované služby péče o děti: 01.10.2022
Platba za služby: částečná úhrada za služby, dle ceníku Královské školky – dětské skupiny
Heřmaň
V případě, že je v dětské skupině umístěno dítě pečující osoby, bude cena v rámci zaměstnaneckých
benefitů stanovena individuálně.
V dalších individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy provozovatele
a rodiče.

Kapacita zařízení: 24 celodenních dětí
1 třída umístěna v 1. NP
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III.
Režimové požadavky
Režim dne je přizpůsoben heterogenní skupině dětí ve věku od 1 do 6 let.
a) Nástup dětí : Je přizpůsoben potřebám rodičů, příchod ráno nejlépe od 7:00 – 9:00. Při
nástupu dětí do školky je uplatňován individuální adaptační program.
b) Odchod dětí ze školky: nejpozději do 16 hodin, možnost prodloužení provozní doby
pouze po předchozí domluvě.
c) Spontánní hry – probíhají od příchodu dětí do pobytu venku, střídají se
s individuálními a kolektivními činnostmi, přizpůsobené na individuální potřeby dětí.
d) Pohybové aktivity – denně zdravotně zaměřené cvičení a pohybové hry, hudebně
pohybové činnosti, pohyb při pobytu venku při spontánních hrách
e) Pobyt venku – 2 hodiny denně, je přizpůsoben počasí a zdravotnímu stavu dětí, probíhá
dopoledne od 9:30-11:30 hod, využíváme klidovou zónu a veřejné hřiště.
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.
f) Otužování –Kontrolujeme přiměřené oblečení dětí. V létě možnost ochlazení dětí
sprchováním.
g) Stravování – strava je zajišťována dovozem v termovárnicích viz smlouva o zajištění
stravování. Ranní svačinka je podávána v 9:00 hod, oběd 11:30 -12:30 hod, odpolední
svačinka v 14:30. Je zajištěn také pravidelný pitný režim, dětem jsou nabízeny po celý
den nápoje, které se obměňují – ovocné, bylinkové čaje, šťávy, voda, kakao. Děti jsou
vedeni k samostatnosti, starším dětem je přidáván příbor, po jídle všechny děti uklidí
nádobí na určené místo.
h) Odpočinek, spánek – po obědě od 12:30-14:30 hod, při poslechu relaxační hudby nebo
pohádky. Dítě odpočívá na jemu určeném označeném lehátku, které se mu nachystá
spolu s lůžkovinami, které jsou mimo dobu odpočinku uloženy v označené větratelné
skříňce s pyžamem. Lehátka poskytují plnou oporu zad, menším dětem jsou k dispozici
nepromokavé prostěradla, nebo využívají kalhotkové pleny.
IV.

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

Způsob a intenzita větrání a vytápění
Teplota vzduchu:
Teplota denní místnosti (nejméně 20oC až 22oC). Redukci teploty zajišťuje bezdrátový
termostat, který je umístěn ve třídě. S obsluhou jsou seznámeni všichni pracovníci.
Elektrokotel, který se nachází v technické místnosti budovy- regulace teploty vody a vypnutí
topení, viz návod.
Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností je zajištěna také nástěnným
teploměrem na vnitřní straně denní místnosti).
Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu
ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách
v jednom dni pod 16 ºC) musí být provoz zařízení zastaven.
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Větrání:
Ve třídě pravidelně větráme okny. Prostor umývárny a výdejny jsou větrány okny.

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.
Televizní obrazovka:
Jsou zajištěny podmínky zrakové pohody vhodnou polohou obrazovky k osvětlovacím
otvorům i svítidlům a zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky při sledování pořadů.
Současně je zabezpečena dostatečná úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly.

V.
Zásobování pitnou vodou
Zdroj – veřejný vodovod
Je tedy spolehlivě zajištěno nejméně 60 l vody na den na 1 dítě. V koupelně je umístěna mísící
baterie, která udržuje stálou teplotu vody.
Je splněna vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, dále vyhláška č. 410/2005 Sb. o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých a také vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
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. Na chodbě jsou umístěny koše na prádlo, kam se umístí použité lůžkoviny a špinavé
prádlo v době provozu. 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 v obalech na samostatných
policích.
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Praní prádla: Praní prádla je zajištěno interně v druhém nadzemním podlaží v technické
místnosti pronajatých prostor, včetně sušení sušičkou.

VII.

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Úklid provozovny:
Denní úklid:
a) ošetření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik,
rukojetí 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. Dvakrát 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. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a jsou denně
zneškodňovány vyhozením do popelnice, která je umístěna na nádvoří budovy.
Vývoz popelnice je 1 x týdně v pátek, ve čtvrtek večer – nutnost vyvézt popelnici před budovu.

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Králová
Aktualizováno: V Písku dne 1.10.2022
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