Provozní řád dětské skupiny HELLO
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017090

I. Údaje o zařízení:
DĚTSKÁ SKUPINA HELLO
Na adrese: Bílovecká 303/26, 721 00 Ostrava Svinov
odpovědná osoba: PaeDr. Ivona Klímová MBA
provozovatel: Vzdělávací ústav Hello z.ú.
IČ: 06554351
Čs. exilu 491/23 708 00 Ostrava Poruba
dále jen DS
II. Popis zařízení
Pobytová místnost pro děti, umývárna s WC (4 umyvadla, 4 WC) a šatna pro děti jsou situovány
v přízemí budovy, na budovu navazuje oplocená zahrada.
Zahájení provozu zařízení: 1. 1. 2019
Typ dětské skupiny: Celodenní s pravidelným provozem pro veřejnost
Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 -17:00 hod.
Kapacita DS: 12 celodenních dětí
Počet pečujících osob: 2 chůvy
III. Režimové požadavky
Režim dne je přizpůsoben heterogenní skupině dětí ve věku od 2 do 4 let.
a) Nástup dětí: Je přizpůsoben potřebám rodičů, příchod ráno nejlépe do 9 hod. Při nástupu
nových dětí do DS je uplatňován individuální adaptační program.
Rodičům je umožněno být spolu s dítětem kdykoli po domluvě s personálem, pokud to
nenarušuje chod DS.
b) Odchod dětí ze školky: kdykoli po domluvě.
c) Režim dne:
• Příchod dětí, spontánní hry, svačina
7:00 – 9:00 hod.
• Volné hry, Hello aktivity
9:00 - 10:00 hod
• Pobyt venku
10:15 - 11:30 hod.
• Oběd
11:45 - 12:30 hod.
• Odchod domů po obědě
13:00 - 13:15 hod.
• Odpolední odpočinek, volné hry
13:00 - 15:00 hod.
• Svačina, odchod domů
14:45 - 17:00 hod.

d) Pohybové aktivity: Denně jsou zajištěny pohybové činnosti ve třídě (překážkové dráhy, cvičení
s hudbou, klouzačka, houpadla, odrážedla, cvičení s předměty, pohybové hry, hudebně
pohybové hry, míčové hry …)
e) Pobyt venku: 1-2 hodiny denně na školní zahradě nebo v okolí, je přizpůsoben počasí
v dopoledních (celoročně) i odpoledních( podzim, léto) hodinách, pokud by výjimečně počasí
neumožňovalo být venku( déšť, smog, mráz, silný vítr..) zůstávají dětí ve třídě
f) Údržba zahrady: Zametání dlažby 2 x týdně, denní zakrývání pískoviště, denní kontrola herních
prvků je prováděna našim zaměstnancem. Pravidelné kosení trávy, hrabání listí, úprava stromů je
prováděno odborníkem.
g) Otužování: Dbáme na přiměřené oblečení dětí. V místnostech netopíme nad komfortní
teplotu a větráme. V létě možnost ochlazení dětí sprchováním.
h) Stravování: Strava je zajišťována dovozem v nerezových nádobách v termoboxu z odborné
vývařovny. Ranní a odpolední svačina je připravována v dětské skupině. Ranní svačina se podává
od v 8:30. Obědváme mezi 11:45 -12:30 hod. Odpolední svačinka je k dispozici od cca 14:30 do
konce provozu DS. Děti v době oběda stolují společně. Svačina probíhá podle individuálních
potřeb dětí. Je zajištěn také pravidelný pitný režim, dětem jsou nabízeny po celý den nápoje,
které se obměňují – ovocné, bylinkové čaje, šťávy, voda. Děti jsou vedeny k samostatnosti v
sebeobsluze.
i) Odpočinek, spánek: Klidový režim probíhá po skončení oběda – cca od 12:30 do 15:00 hod, při
poslechu relaxační hudby nebo pohádky. Dítě odpočívá na jemu určeném označeném lehátku v
pobytové místnosti. Každé dítě má v DS přidělené lůžkoviny (prostěradlo, polštářek, deka), které
jsou skladovány v oddělených a označených přihrádkách. Lehátka poskytují plnou oporu zad,
menším dětem jsou k dispozici nepromokavé podložky, nebo využívají kalhotkové pleny
(donesou dle potřeby rodiče).
j) Šatny: Prostor pro odkládání oděvu a obuvi dětí je umístěn před denní místností. Každé dítě
má k dispozici šatní blok, kde si odděleně ukládá šaty, obuv a náhradní oblečení. Personál má k
ukládání oděvu k dispozici vlastní skříňky ve vyčleněném prostoru, stejně jako toalety.
IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení
Způsob a intenzita větrání a vytápění
Teplota vzduchu:
Teplota denní místnosti (nejméně 20oC až 22oC). Redukci teploty zajišťuje bezdrátový termostat.
S obsluhou jsou seznámeni všichni pracovníci. Plynový kotel se nachází v prostorách chodby
mimo dosah dětí.
Kontrola teploty vzduchu (v pobytových místnostech pro děti je zajištěna také nástěnným
pokojovým teploměrem).
Zastavení provozu zařízení (pokud je pokles teploty vzduchu v pobytových místnostech pro děti
ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto
místnostech v jednom dni pod 16 ºC) musí být provoz zařízení z technických důvodů zastaven.
Větrání:
V pobytových místnostech pravidelně větráme 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.
Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:
Zařízení pro regulaci denního osvětlení (všechny osvětlovací otvory jsou opatřeny zařízením pro
regulaci denního osvětlení a přímého slunečního světla.

V. Zásobování pitnou vodou
Voda je do objektu DS dodávána z veřejné vodovodní sítě. Je tedy spolehlivě zajištěno nejméně
60 l vody na den na 1 dítě. V koupelně je umístěna mísící baterie, která udržuje stálou teplotu vody.
Hygienická stanice Ostrava monitoruje provozní podmínky DS dle zákona o dětských skupinách.
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. V šatně personálu jsou umístěny koše na špinavé prádlo. Při veškeré manipulaci s
prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně odděleně od prádla použitého.
Čisté lůžkoviny jsou skladovány odděleně.
Praní prádla: Praní prádla zajišťuje provozní pracovník prostorách Zš Hello, v jiné budově. Je
zajištěno praní prádla v řádné kvalitě.
VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Úklid provozovny:
Denní úklid:
a) setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik,
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 tři roky malování, v případě potřeby ihned. Jedenkrát ročně mokré
čištění všech koberců, praní lůžkovin.
Deratizace a dezinfekce – konzultace s odborníky.
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do
jednorázových plastových obalů. Každý den je odpad likvidován vhozením do nádoby na tento
odpad určené. Obaly z plastů a skla musí být ukládány zvlášť, a tento vytříděný odpad je odnášen
do veřejných nádob k tomu určených.

VIII. Úhrada nákladů na pobyt dítěte v DS
Službu péče o dítě provozovatel poskytuje s částečnou úhradou nákladů. Platné ceny jsou uvedeny v
ceníku, který je k dispozici v provozovně dětské skupiny a na webových stránkách provozovny.
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