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Zpracovaný dle zákona č.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákona č.
t85l2}ol Sb., o odpadech, vyhlášky MZč.4tOl2OO5 Sb., o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých, vyhlášky MZ č.46412000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch, vše ve znění
pozdějšíchpředpisů a rámcového vzdělávacího programu pro předškolnívzdělávání
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í. Udaje o zařízení
Adresa poskytovatele
statutární město ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Dětská skupina,,Jesličky.'
Přemyslov ců 224163
709 36 Ostrava Mariánské Hory
tČo oos+s+st
(dále j en,,zaŤízení'')

do_Dětská
f:lť
sárka Bečáková

skupina městského obvodu Mariánské Hory

tel:720 951 072
mob: 605 464 443
Adresa provozu zařízení
Gen. Janka 111236
Ostrava - Mariánské Hory
709 00

Typ zařizení péčeo děti

Poskytování sluŽby péČeo dítě v dětské
skupině dle zákona č.247l2014Sb., o poskytování
péěe o dítě
skuPině a o znrěně souvisejících zákonů.
z^ri"Ái:"provozováno . lart"e,rou úhradou nákladů
I":ři:'

Stanovená kapacita

KaPacita maximálně 24 dětí ve věku
do mateřské školy

Cílová skupina

Zařízení je určeno pro veřejnost

provozní doba

Pondělí ažpátek 6:00

Zahájení

- 16:45
plovozu: l. 5.2016

Zajištěnípečujícíchosob

l až 3let.

Umístěným dětem bude umožněn pobyt před
nástupem
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vedoucí vychovatelka, řídíčinnostjednotlivých pečujícíchosob,je odpovědná za tvorbu konceptu
výchovy a péčea kontrolu jeho naplňování, koordinuje qýchovné činnosti. zajišt'uje ýchovné
aktivity a,uykonává dohled nad dětmi.
vychovatelky (se zdravotnickým vzděláním) zajišťujíýchovné činnosti a vykonávají dohled
nad dětmi.

.

profesní chůva (s pedagogickým vzdělánim, certifikátem profesní chůvy) zajišťuje v,ýchovné
činnosti a r,ykonává dohled nad dětmi.
(dále také jako ,,pečujícíosoby")
Stravování j e zaj ištěno externím dodavatelem,

Provozní členěnípracoviště
Vybavení pro děti

Denní místnost (hema, ložnice), jídelna (stolová část), WC a umývárna se sprchou, šatna, chodba
a zaltrada s herními prvky a pískovištěm.

Vybavení pro pečujícíosoby

Kancelář, šatna, WC, kuchyňka, výdejna stravy.

Skladovací prostory

Prostor pro uloženílůžkovin,sklad na venkovní hračky.

2. Režim dne a činnosti

2.1 Režim dne
Denní režim je přizpůsoberr podmírrkám dětské skupiny, respektuje dobu pr'íclrodu a odchodu dětí, jejiclr
věkové zvláštnosti, potřeby, biolytrrrus a náročnost prováděrrýclr činností.Je volný, pevně je stanovena
pouze doba stravováni a odpočinku.
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Harmonogram dne
6.00-9.00

příjem dětí, příjem informací od rodičů,volná hra

9.00.-9.10 úklidhraček

9.10-9.25

řízená činnost: hudební výchova /tělesná výchova

9.25-9.35

hygiena dětí

9.35-9.50

svačina

9.50-

10.00

hygiena dětí

10,00-10.15 řízená Činnost: rozumová výchova dle týdenního plánu

+

hygiena dětí

10,15-11,20 PobYt venku (rozvoj hrubé motoriky - odrážedla, prolézačky,
rozvoj jemné motoriky
stavění bábovek, malová ní křídou, volná činnost
varianta ŠPatnéhopoČasÍ:volná hra

+

řízená činnost: výtvarná/ pracovníčinnost

11.20-11.30 hygienadětí
11.30-12.00 oběd

t2.oo,t2.2o

hygiena dětí, ukládání do postýlek, odchod části dětídomů

12.2O-L2.3O pohádka před spaním

t2.3O-t4.2O odpolední

klid

t4.20-t4.3O hygienadětí

t4.30-t4.45

odpolední svačina

14,45-15,00

řízená Činnost: oPakování básniček a písníček(rozvoj řeči a paměťových
schopností)

15,00-15,30 řízená

Činnost: výchova literární, rozumová(puzzle)jemná

15.30-16.40 volná

hra dětí

t4.3o-t6.4o

motorika (kostky, navlékání)

předání informací o chování dítěte rodičům,odchod dětídomů

RodiČe jsou Povinni Při příchodu d,o zaíízeni předat osobně
dítě pečujícíosobě. Rodiče jsou povinni
Předávat dítě zdravé. PeČujícíosoby mají právo, v zájmu zachováni zdrávíostatních dětí,
nepřijmout do
zařízeni nemocné dítě.
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Rodiče.mohou přivádět děti do zářízení do
9:00 a vyzved,ávat po obědě od 12:00 do 12:15
hodin nebo
kdYkoliv v průběhu dne, vždy však po předchozí
ao_tuu;. personálem.

2.2 Činnosti
Spontánní hra

Probíhá od Příchodu dětí do rozchodu se zřetelem
na individuální potřeby dětí.

Činnost řízenávychovatelem/ch ůvou

Probíhají v PrŮběhu celého dne formou.individuální,
'j
či kolektivní práce r,ychovatelelďchůvy
/skupinové
s dětmi, s ohledem na věk, potřeby
azájmy dětí.

Pohybové aktivity

Denně zdravotně zaměřené cvičení,průběžné
pohybové chvilky a hudebně pohybové
činnosti. Denní
zařazovaní pohybu při spontánních hrách pobytu
a
u"nt u.

Přístup ke genderovým tématům
je dátdětem od Útlého věku prostor k
f',i:lffji:ffi:i?i1

-

-

sebeidentif,rkaci, odbourávat stereotypy,
vést

Dětská skupina dává dětem prostor k přirozené
volbě hraček i pomůcek, nerozlišujeme dívčí
a
chlapecké hračky. Mánre společnétrra8ty pro
všechny.
DodrŽujeme citlivý PřístuP ke genderouó p.outeÁutice
v jiných kulturách a dalšíchodlišnostech
v běžnékomunikaci a při hrách.

Přístup k environmentálním tématům
cílem dětské skupiny je pěstovat pozorný vztahk přírodě
i v}sledkům činnostíčlověka

;Í Í!lil;.fl'Jiil:.?""Í.'e

-

uČÍnápódobou, proto environnrentalní qr.rrouu
p.ouíhá především prakticky

Prevence plýtvaní vodou
Podávání zdravé strar,Y
- Povídání si s dětmi o zdraýchpotravinách, které jíme během oběda.
Prevence plýtvání potravinanri

otužování dětí

Pravidelným větráním:
ráno Při nástuPu do
Práce intenzívnír,yvětrání u d.:11místnosti zajištujípečující
osoby,
v průběhu dne kíátké,ale intenzívnívítránízalisl'uji p.eu;i.i or;ú;"
bjh9m odpoledního odpočinku dětí zajist'ujiláeu;ící
osoby,
sledování r,ytápění prostor na přiměřenjt.piátJ
- zajišťujípečujícíosoby.
Vhodným oblékánínr:
rodiČe svým dětern do třídY i na pobyt venku
dávajíRřiměřený oděv odpov ídajícípočasí,
děti mají moŽnost si během dne někieré části
oděvu odložit nebo naopak obléci.

o
.
,
,

'
'
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Polednímu odpoČinku dětem slou_ŽÍ prostory dennj. místnosti.
plo odpočinek nrladších dětí je
k disPozici Postýlka, Dětské
Postele a lůžkovinyÍ ňoei*u dětí připra,ují pečující
osoby. Každédítě
má k disPozici individuálne piidělené,
označ".,ét,izt ouiny i matraci k odpočinku.
Doba a forma odPoČinku lrychází z indivi.duálrí"h
;;iř.b dětí. Do,r,r"ouui děti ke spánku na lůžkuje
nePříPustné, Děti vstávají
PrŮběžně po probuzení. Výchovatelka sama děti probouzí
až po 14:00hodině.
Během odPoČinku děti vŽdy mohoulndividuálnJusp"r.";i,
své hygienické potřeby.

Pobyt venku

Je organizován na minimálně 1 hodinu denně
- v dopoledních a odpoledních hodinách dle věku, počasí
a stavu ovzduŠÍ,V letních měsících je provoz
priri.iráu.n tak,
Ňir^uinnosti přenášeny ven již
v ranních hodinách, PobYt venku můŽe
i5,t ,tui""rrr.oo ,..tu ,yně"hán'při
mimořádně nepříznivých
klimatických Podmínkách,
Při mraZUP,99 - l0 oC, pii.irnt- uětru, dešti a při vzniku smogové
situace.
Pro PobYt venku je vYužíiáno nejblDsiho
okoli')|aříÁ,ri, prit.ná dětská'triste aáké
areát
zahrady
zařizení (Část areálu s herním,i prvky slouží,a.ou.n
''
|ro Úš
při pobytu venkujsou
prováděny řízenéispontánní iinnosti
. sezónní činnosti,
. pohybové hry,
. prvky sportovních her,
. jízdana dětských dopravních prostředcích,
. poznávací činnosti.
RodiČe v letních měsících dávajídětem.do
zařízenípro pobyt venku slunečníbýle,letní
čepice a krémy
k oclrraně Pokožky před spáleniil. bc,.-;.
ucr,"n-potytu
u.,rt
u'|oá ivát^t čaj
;JJj".i!hYJ"#[:'o

á,

fiffiffi*

stravování
ZaŤÍzenízajiŠt'uje Pro děti v
PrŮběhu celého pobytu stravování. Stravování je zajištěno
dodavate]em,
Strava je do zařízenídováženu un"r"rových
gasironadobácř;";il;,r'r'".-ooonech.
'HACCP
Výdej stra\y
zajiŠt'ujíPeČujícíosobY v souladu s phl
|preventivní opatření k zajištění zdravotní
nezávadllosti Potravin apokrrnŮ) zpracovanými
pro stravování školky. Dodavatel je povinen
dodržovat
standardní kvalitu PokrmŮ a ríati se
výživovY.l no.roumi stanovenými platnou legislativou,
musí
odPovídat sPotřebnímu koši dle vyhlášký
t. ňlnoo5 Š;.,o školnímstravóvání, ve zněnípozdějších

ii:.i'rTŮ
Provádí

i#i"ffi:lid§§;1;lfiI.

u poui*á,i,,j".,u,,ouenými přímo použitelným
pr.api,..

se kaŽdodenní měřéní i"Ptoty p:_kT-.,
před podáním. Teplota nesmí klesnout
pod 60"C.
J9sně
PeČujícíosobY PřiPravují svačiniY p.o
aeti, dohlízejiná siravování dětí a zajištujíúdej
obědů. Násilně
nutit děti do jídla je rrepřípustné.

§:ffiil";*i:ruxÍ;Jť lístek, lze takpo domluvě s pečujícíosobou, aktuálně

přizpůsobit stravu

Harmonogram zaěátku podávání stravy:
Dopoledne - pečivo, ovoce, zelenina
Poledne

- batolecí oběd (polévka, ryby, drůbež,luštěniny, zelenina).

Odpoledne

-

rrrléčnásvačinka) jogurty, tvaroh, terrnix)

U dětÍ, které rrrají sPeciální stravovací potřeby
(dieta apocl.), bude s rodiči dohodnut
způsob zajištění
stravovárÍ, RodiČe-jsou
předem
upozornit
Povirrni
nu pripuáné potravinové alergie.
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Pitný režim

Po dobu celého PobY]Y dětí v zařízení je dodržován pitný režim.
Střídají se čaje bylinkové, čaje ovocné,
ovocné Št'ávY, minerální vody a pramenité neperlivé vody
V letních mésrcicn;" dětem zajištěno podání
tekutin během celého pobytu venku. Na přijímání tekutin
dohlížejípečující
osoby.

Způsob nakládání s prádlem

ZpŮsob nak|ádání s prádlem vychází zpoŽadavků zékona
č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích
na Prostory a Provoz zaŤÍzenía provozoven pro qfchovu
a vzděláváni dcti á mtaoistvych ve znění
pozdějšíchpředpisů.
Výměna lŮŽkovin se Provádí jednou za 2 tydny. qýměna
ručníkůjednou za týden;v případě potřeby
ihned, Pod Prostěradlo se vkládá igelitov-á púróžku. při převlĚkání
postýlek se provádí i jejich
dezinfekce, Pracovníci se Před nástupem ao stuzUy převlékají
do pracovního oděvu a přezouvají se.
Pracovníci si oděv vYměňují dle potřěby. Děti nosí vLstní podepsané
oblečení,včetně náhradního. při
PobYtu na zahradě PouŽÍvaji dětí reflexní vesty. Používajíse výhradn ě jednoránové pleny,
které se
odhazují do igelitoqých pytlů vedle přebalovácího stolu a
dva1át derrně se likvidují s běžným
komunálním odPadem. Dětské ruČníkyvyměňujem e 2x týdně,
zaměstn anci používajív/hradně
jednorázové ručníky.

Útlia pracoviště

Úuia PracoviŠtě p.ouldlťlŤ:jfoiosoby.

Út<tia se provádí průběžnědle harmonogramu. yždymimo
Provozní dobu zaÍizenÍ. Úklidové pomůcky jsou uioženy u ,itaiaorré místnosti,která je
uzamčena.

Denně:

o
.
o
'

Týdně:

'

setření na,vlhko vŠechPodlah, okenních parapetů, nábytku,
krytu topných těles a klik,
vyčištěníkoberců vysavačem,
v/nosení odpadků,
mYtí umývadel a vŠech -WC zapoužití čisticíchprostředků
s dezinfekčním účinkema to min.
2x denně.

omYtí omYvatelných Částístěn na záchodecha dezinfekce
umýváren a záchodtt,

vedoucí vychovatelka provádí kontrolu úklidu a odpovidá zani.

Způsob odstraňování odpadů

VeŠke4ý odPadje PrŮběŽně tříděn a denně odstraňován
zpíacoviště. Sběr, odvoza
odpadu řeší obchodní společno st OZO Ostrava s.r.o.

likvidaci veškerého

Komunální odPad se odkládá do odpadkových košůopatřených
odpadními sáčky _ mění se dle potřeby,
minimálně 1x denně, Obsah odpadkových_řošů je vysypávan
ao eemerro jednorázového pytle a pečující
osobou vynášen do kontejneru na komunální odpad. "
DalŠÍodPad - dětské Pleny, zbytky potravin, upóa. je
ukládán do jednorázového pytle. Tento je vynášen
minimálně l x denně. Baterie se ukládali zvtišt'dó určenénádoby.
Likvidaci zbytků potravin zajišťuje
dodavatel stravy.
odstraňování tekutých odpadů je prováděno splaškovou kanalizací.

I
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3. Přijímání dětí

Dětská skupina,Jesličky"
poskytuje služby péčeo
dítě v dětské skupině. pňjínrán}
od 1 do 3 let věku' umistenYm
děti re rěku
u".a,.
PřijímánY budou
o*r, , .^ii"ii"i.nur,uou do_isou
"-"z"*
mateřské škoh.
Pouze acti ktoJl'o""u;aou*y
r. á".iazce a. splnily poan',intl,pro
přijet i do zařízeÁí
Mi;#l'ť aerr'a pouy;dř# v zařízění
jJiil;j,y , rámci dopoledne
nebo
i:fj,:l*-frr,J.'ďudek),
Přednostně budou
PřijímánY děti k celod,enní a celotýde
nní docházce. Děti mohou
být přijaty také
pobytu,
š
áňr.a"- nu t
h:fi'fiÍi,TfJůXlx;fi:I$1ffíu
tížuii,"niasplnění pta.inty
"záy

;Ú'

;ň

RodiČe Při zahájení

-docházkY dítěte d2

.
,

lj|ení vyplní ,žádosto přijetí, která obsahuje

prohlášení

Paušálni docházkaje min.
80 hodin měsíčně.
Krátkodobá dochážlr-ui" ao"nLYu,r";i;;;;
předem určenédny v týdnu.
Do těchto hodin docházkY
""J^iááraua
se
o-tuu..,á;;;. lékařem á*Jr"ra
zákonnýchzástupců.
"
Na jedno vYtvořené misto
1Ůže být zapsáno vjce dětí, které se budou v rámci krátkodobé
,;#?ílffiT":ffitr*;Tť[*1Í:*iii;*ůTJ,'"il"

d,ocházky

jejvšak.áráů,^";i

1i!!ri."*ťffi

Děti jsou Přijírnánv d.o
-iařízen",l"iior,y" na.základe poáane písemnéžadostio přijetí
celého roku, o
dítěte v průběhu
Přijetí dítěte l, iiČii'Č"v zařízení;;;6;
védoucí,y.rr"r"i.rka dětské
skupiny.
Děti jsou přijímány na základětěchto

kíitérií:

Body

ryartulvákv l

9,elotýdenní(paus
§.ourozenecdítětejffi
lkonomická aktivita

Ve rryý3imečných pripua

10

j

5

10

přijetí aitoG i"aiuia*ir.n

5

'::;IT?:Í:ťŮ:ffi$l:ixÍff'iiffil'"oťÍr:r,,.*i:^l:]lŤi]Tí.,
av zařízenínabídne zařízenítoto

tento žadatel nabídnuté
místo, ffi;;o","ái,ří"#ů#§l,']
v pořadí.

[TlTJJ',;íá:"ťiTiil_ťyff.ii

YYŽadované dokumenty před
--- nástupem
'rÝUlqťvl dítěte do zařízení:
Smlouva o adaptaci aitei.l
smlouva o poskytov ání péěeo
dítě v dětské skupině
přihláška dítěte
potvrzení o řádnénr
očkování

rpsrtčry

Evropská unie
Evropský sociální fond

Operačníprogram Zaměstnanost
statutární město ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dotaznik dítěte

Postavení rodičůna trhu pláce

Monitorovací list podpořené osoby
Souhlas se zpracováním osobních údajů

jedním ze zákonných zástupcŮ dítěte musí být před nástupcem
dítěte d,o zařízeníuzavŤenaSmlouva
o poskytování služeb péčeo dítě.
V PříPadě změnY - osobních údajůdítěte (např. kontaktní údaje, zdravotní pojišt,ovna)
nebo údajů
týkajícíse dítěte (naPř. změnav osobách uvedených v Evidenčnírrrlistu
dítěte) jsou rodiče povinni změnu
S

ihned nahlásit.

Formuláře vŠechuvedených dokumentů jsou k dispozici na webových

stránkách
obním př ev zeií v zařizení.
ZměnY v docházce dítěte jsou hlášeny co nejdříve předem. Nepřítomnost
dítěte je nutné nahlásit
nejpozději do 8:00 hod. ráno téhoždne.
V PříPadě, Že dítě nebude do zaŤÍzeníd,ocházet dle sjednaných podmínek ve smlouvě
a nebude řádně
omluveno, bude jeho místo nabídnuto dalšímuzájemČi.
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zaŤizení si vyhrazuje právo na odmítnutí dítěte z důvodů,které sdělí rodiči
(např. naplněná kapacita
zařízeni, nedoloŽení Potřebné dokumentace), Zařizení si rovněžvyhranlje
právo dítě zdětské skupiny
vYlouČit ze závaŽného dŮvodu, ktery sdělí rodiči (např.: nepřiŽpůsoue,ri
se dítěte režimu v dětské
skuPině, zdravotni nebo psychické důvody, které ,",ji.ti v prt-uerru d,ocházky),
ato vždy po předchozí
konzultaci s rodičem.

V PříPadě, Že díté
vYzvedávat jiná osoba než zákonní zástupci dítěte, musí být tato osoba
_bude
uvedena v Evidenčnímlistu dítěte.

O Přijatých dětech a jejich zákonných zástupcích bude vedena nezbytná eviderrce,
se kterou bude
nakládáno
dle zákona Č. l01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,ve zněnípozdějších
předpisů.

povinná výbava dítěte do zařízení (vše
viditelně označené):
. pohodlné oblečenído třídy, které si děti mohou umazat,
. vhodný oděv k pobytu venku dle počasívč. pláštěnky,
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náhradní obleČení(ponoŽky, punčocháče,tričko, u mladšíchdětí i
dvoje spodní prádlo),
lahvičku, hrníček(nejlépe plastoqý),
pleny dle potřeby,
PlYŠovou hraČku k odPoČinku(do zařízenínení dovoleno nosit hračky ztvrdéhomateriálu, hračky
cenné a makety zbraní).

Své osobní věci si děti ukládají do šatníchskříněk. Dítě by nemělo nosit
žádnéšperky, přívěsky ařetizky.
Pokud rodiČe na rrich trvajÍ, pečujícíosoby nenesou odpovědnost za
škody způsobenéjejich ňrátou,
poškozenírn nebo zrričenínr.

Platby rodičů

RodiČe se Podílína Úhradě nákladů
Provozu platbou stra,rrého a pňspěvku naproyoz. Zařízeníprovede
na konci kaŽdého měsíce za
Předchozí měsíi dle evidenc..9o.Ť,lrty a strav| dítěte
vyúčtování,které
Předává rodiČŮm do. 10, dne následujícího měsíce. P."
r.Jae aitc je ureen va'riabilni symbol
,,VSo, pro
Ye rj,Šiá dle qúČtovánído 20. dne
u,irě.í.i,
u,"tlu
účet
městského
obvodu
'ril'r'á§1d1l;i;r%-;'ff.r'atbu

Stravné

Výše stravného:

půldenně
55 Kč (svačinka, o_běd, pitný režim.
ovoce a zelenina)
celodenní
77 Kč (svačinka, oběd, .rru8inku,.p ttný
režim-,;;;.. a zelenina)
Upozorňujeme, že výše stravného se
můžeměnit v souvislostise žmenou
aoauuut.le nebo v závislosti
na vývoji cen.
RodiČe jsou Povinni odhlaŠovat stravu!"^]9,09
hodin předchozího dne, pokud stravu rodič
nestihne
odhlásit' mŮŽe si oběd vYzvednout ve
12:00 hod. Tento rrá-r. vznikápouni
ru'prrniden nepřítomnosti
dítěte, DÍtě, které nemá odhláŠenou
stravu den předem, je počítáno o" ,tá",
rodiče musí za tento den
uhradit stravné, je-li objednáno.
"

Příspěvek na provoz

Výše příspěvku na provoz je stanovena:
trvalý pobyt v městském oúvodu Mariánské
Hory a Hulváky paušál
trvalý pobyt mimo městský obvod paušál
nepravidelně

500 Kč/měsíčně
1 500 Kč/měsíčně
50 Kč/hodina

Při PřihláŠenídítěte k PauŠálníd,ocházceje placena
měsíčnípaušál příspěvku na provoz
na skuteČnou docházku dítěte, avšak
.u pód^ínky dodrženíminimálního počtu hodin. při bez ohledu
krátkodobé
docházce j e
hr

azenpříspěvek dle skutečnZ do cháiky.

4. Práva a povinnosti
Dítě má právo
Dítě má právo
Dítě má právo
Dítě má právo
Dítě má právo
Dítě má právo

na ochranu a harmonický rozvoj.
na ochranu před diskriminací.
na svobodu projevu.

na rozvoj osobňosti, nadání, rozumových
- i^ fuzických schopností v co nejširšímobjemu.

na čistéprostředí a kvalifikovanou péči
na zajištěníbezpečnosti a ochran y )dravi.

^

lo{iee mají právo vstupovat do třídy.
Rodiče mají právo seznámit .. .-Plárr"r.
výchovy a péčedětské skupiny
,,Jesličky.' apožad,ovat
objasnění, mít připomínky či náměty podílet
a
se na něm.
RodiČe mají Právo vYŽádat si veškeréinformace
JÁ1l;" jeho chování,
RodiČe mají Právo na osobní konzultace
" peou;icimi jejich výsledcích.
s osobami
o
altiip" t.lefonické domluvě)
RodiČe maji Právo informovat se o děnív
zařízení,Ó prip.avov anýchakcích a vyjadřovat

RodiČe mají Právo se před přijetím dítěte
osobnÉ ..rn',i-it-rfiitř;;;á*.r.u
osobami.( po telefonické domlňvě)
Do prostor zařízení mimo chodbu a šatnu je
zákazvstupu v obuvi.

se k nim.

skupiny a pečujícími

r
\v

celém areálu zařízení je zakázáno kouření včetně elektronických
cigaret

nápojů.

a

požíváníalkoholických

5. Rešenínestandartních situací
uzavření Provozu dětské skuPiny: k tomu můžedojit zdůvodu
havárie,přerušení dodávek pitné
informuje " .oJio. telefonicky
a vyvěsí informaci na webové stránkv
pozdní vyzvednutí dítěte: pokud rr.ni aitc vyzvednuto
z dětské skupiny včas
do skonČeníPracovní doby, tak pečujícíosoba, kteraÁ
dítě vpeoi"t.l"ronicky zkontaktuje
rodiČe, PoPříPadě ostatní kontakty uvedené
v přihlášce dítěte. pokud
se nedovolá musí PostuPovat dle platné legislatir,y, Dítě
nesmí být pečujícíosobou odvedeno
mimo Prostor dětské skupiny, pečujícíosoba-má za povinnost
uvědomit sociální odbor a následně
Policii aza její asistence dítě dopraví do nejbližšíhozařízení pro děti s celodenní péči
PoŽár, kouřo Únik PlYnu: v tomto příiadě_ jsou pečujíci
osoby pouúný
!
J postupovat dle
evakuačního plánu azajtstitdětem bezpečný odchod iactrte
skupiny
InfekČníonemocnění v,dětské skupině u j.t o šíření:rodiče
maji porrinnost hlásit infekční
onemocnění v rodině (Žloutenka, neštovice, mononukle
óza...) u"a"ni dětské skupiny, nebo
PeČujícímosobám..Dětská skupina je povinna přijmout hygienická opaťení, která
zabrání
dalšímušířeníinfekčníhoonemocněni v prostorá"t, aÉtrte
skupiny
Úraz dítéte:Stane-li se Úrazv dětské skupině, jsou povinny pečující
osoby zajistitošetření dítěte
a neProdleně oznámit úraz rodičům.Podle zivažnosti rr^éni
provede ósetreni pečujícíosoba
dostuPným zdravotnickým vybavením lékárnička u prorto.u
zařízení,,popř. zajistí přivolání
RZS, Evidence všech úrazůjeprováděna dle pozaaavků ,ynrarr.v
rraŠŮT'; 6412005 Sb. o
evidenci Úraziů détÍ,ŽákŮ a studentŮ. Záznam o úrazubude
vyhotoven vždy, když půjde o úraz,
jehoŽ dŮsledkem bude nepřítomnost
dítěte v_dětské sm|irrc alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní
dny
nebo
při
smrtelném
útazl.
Na Žádost zákonného zástupce dítěte vyholoví zaŤízeníbezodkladn
ě záznami při jiném úrazu.
Zařízení vYhotoví o Úrazu záznamtaké tehdy, pokud je pravděpodo
bné, žedítěti bude poskytnuta
náhrada za bolest aztíženíspolečenskeho uplátneni žpiisobe
né úrazem

vodY, Vedení dětské skupiny okamŽitě

-

Onemocnění dítěte: V PříPadě, Že dítě onemocní během pobytu, jsou
o tom rodiče neprodleně
informováni, RodiČ je Povinen si dítě co nejrychleji vyzvednout.
případě akutního, život
V
ohroŽujícíhostavu, zajistí bezodkladnou péči
act.te skupiny '
^-e.t.ru.r.i

Tato Vnitřní pravidla pro dětskou skupinu nabývají
úěinnosti dnem 2.1.2020

Přílohy provozního řádu:
Seznam jedovatých a nejedlých rostlin
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V ostravě

dne2.1.2020 ----1r
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Vypracoval:šárkaBečáková'/Šť--e-ct-y'-n=-'-

1//
schválil Jiří Váv;
starosta městsk
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