PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY HAVRÁNEK
1. Úvodní ustanovení
Tento provozní řád upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v Dětské
skupině Havránek (dále jen „DS Havránek“ či „DS“).

2. Údaje o zařízení
Identifikace poskytovatele:

Kelpie z.s., IČO: 06567487, se sídlem Vlkova 763/30, Žižkov,
130 00 Praha 3

Název dětské skupiny:

HAVRÁNEK

Statutární zástupce:

Pavel Havránek, předseda

Adresa poskytování služby: Do čtvrti č.p. 1202/13, 143 00 Praha
Den zahájení poskytování služby péče o dítě:

1.1.2019

3. Popis zařízení
DS Havránek je zařízení pravidelné péče o děti provozované jako dětská skupina na základě
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DS“).
Kapacita zařízení:

12 dětí

Věkové složení dětí:

od 18 měsíců věku do 5 let věku

Provozní doba:

každý pracovní den od 7:00 do 17:00 hodin

Provoz DS je rozdělen na dopolední provoz od 7:00 do 13:00 hodin a odpolední provoz od
13:00 do 17:00 hodin.
Dítě lze umístit do DS na celý den, nebo jen na dopoledne, či odpoledne, s tím, že pobyt
dítěte v DS činí min. 3 hodiny. Výjimečně při volné kapacitě lze přihlásit děti pouze
k příležitostnému hlídání.
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Prostory, v nichž je provozována DS, splňují požadavky na prostory a provoz stanovené
zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 281/2014 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí a dalšími
právními předpisy. Splnění výše uvedených požadavků osvědčuje stanovisko vydané Krajskou
hygienickou stanicí hlavního města Prahy dne 25.10.2018.

4. Přijímání dětí
Děti jsou přijímány do DS Havránek průběžně během celého kalendářního roku do naplnění
kapacity zařízení.
Dítě je přijato do DS Havránek na základě Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině uzavřené mezi poskytovatelem a zákonným zástupcem dítěte (dále jen „Smlouva“),
která stanoví práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině. Návrh Smlouvy předá poskytovatel zájemci poté, co obdrží řádně vyplněnou
přihlášku, jejíž formulář je k dispozici na webových stránkách www.dshavranek.cz.
Poskytovatel je oprávněn uzavření Smlouvy odepřít zejména v případě, že kapacita zařízení
již byla naplněna, nebo má-li proto Poskytovatel jiné závažné důvody.
Nově příchozímu dítěti bude poskytnut individuální adaptační režim, který je realizován na
základě postupu dohodnutého mezi zákonným zástupcem a pečující osobou.

5. Péče o dítě v DS Havránek
Děti jsou předávány pečující osobě či jiné pověřené osobě do 9:00 hodin. Pozdější příchod je
možný po dohodě s pečující osobou či jinou pověřenou osobou.
DS Havránek vykonává dohled nad dítětem po dobu, kdy převezme dítě od zákonného
zástupce či pověřené osoby, až do doby, kdy je dítě předáno zpět zákonnému zástupci či
pověřené osobě. Předat dítě jiné osobě než je zákonný zástupce či osoba pověřená není
přípustné.
O děti se starají pečující osoby, které splňují požadavky odborné a zdravotní způsobilosti dle
Zákona o DS.
Základní požadavky a podmínky, za nichž je prováděna výchova a péče o děti v DS Havránek
stanoví Plán výchovy a péče.
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6. Bezpečnost a ochrana zdraví
O děti se starají pečující osoby, které jsou proškoleny v oblasti BOZP, PO a poskytování první
pomoci dětí.
Zařízení je vybaveno bezpečnostními prvky za účelem předcházení poranění dětí. V zařízení
je umístěna lékárnička vybavená pro poskytnutí první pomoci.
Zákonní zástupci předávají dítě do zařízení zdravé, bez příznaků onemocnění. Vyskytne-li se
u dítěte nakažlivé onemocnění, informuje zákonný zástupce o této skutečnosti pečující
osobu.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v zařízení (teplota, zvracení, bolesti břicha
a jiné) jsou zákonní zástupci neprodleně telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další
zdravotní péče.
Dětské zařízení nepodává dítěti žádné léky.
Do DS Havránek je možné přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit kvůli
trvalé kontraindikaci.
Stane-li se úraz, zajistí DS Havránek podle závažnosti zranění ošetření dítěte a oznámí tuto
skutečnost zákonným zástupcům.
Provozovatel má uzavřenou pojistnou smlouvu se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group za účelem pojištění odpovědnosti za újmu.

7. Popis prostor
Denní a odpočinková místnost
Prostory pro denní pobyt a odpočinek dětí tvoří 2 samostatné místnosti o celkové velikosti
50 m2. Tyto místnosti jsou vybaveny hračkami a pomůckami, které odpovídají věku,
potřebám a počtu dětí, skříněmi, které slouží pro ukládání hraček a pomůcek, a dětskými
židlemi a stoly.
K odpočinku dětí slouží lehátka, která poskytují pevnou oporu zad. Každé dítě má k dispozici
vlastní označené lůžkoviny.
Místnosti jsou vybaveny okny, která zajišťují dostatečná přísun denního světla a umožňují
řádné větrání prostor, a jsou osvětleny zářivkovým osvětlením.
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Podlaha místnosti nacházející se v přízemí budovy je pokryta kobercem s výjimkou části se
stolky, kde je stíratelný PVC povrch. Podlaha místnosti nacházející se v 2. nadzemním podlaží
je pokryta dřevěnými parketami.
Vytápění prostor je prováděno ústředním topením. Místnosti jsou vytápěny na 20ºC až 22ºC.
Kontrolu teploty vzduchu zajišťují pečující osoby nástěnným teploměrem.
Hygienické zařízení
Prostory DS Havránek jsou vybaveny 4 dětskými záchody, 4 dětskými umyvadly, nočníky,
sprchovým koutem, přebalovacím pultem, toaletním papírem, mýdlem v dávkovači a ručníky
na jedno použití. Odděleně od hygienických zařízení dětí je umístěno hygienické zařízení pro
pečující osoby a prostor s výlevkou určenou pro desinfekci a mytí nočníků.
Šatna
Šatna vybavená šatním nábytkem pro odkládání oděvu a obuvi je vyčleněna v samostatné
místnosti, která se nachází přímo za vchodovými dveřmi.
Venkovní prostory
K prostorám DS náleží zahrada o výměře 343 m2, která je z převážné části pokrytá travnatým
porostem. V bezprostřední blízkosti DS (cca 160 m) se nachází lesopark a veřejné dětské
hřiště.

8. Stravování a pitný režim
Poskytovatel zajišťuje pitný režim dětí. Dětem jsou celodenně podávány neslazené nápoje
(čaj a voda), v menší míře slazené nápoje (šťáva) a příležitostně také další nápoje (mléko, bílá
káva či kakao).
Stravu zajišťuje pro děti poskytovatel od externího dodavatele specializovaného na přípravu
stravy pro předškolní děti. Strava zahrnuje dopolední svačinu, oběd (polévka, hlavní jídlo)
a odpolední svačinu. Součástí svačiny je vždy ovoce a zelenina v syrovém stavu.
V odůvodněných případech, zejména je-li to třeba s ohledem na zdravotní omezení dítěte,
zajistí stravu dítěte zákonný zástupce. Tento způsob stravování je možný pouze po předchozí
domluvě s DS Havránek.
Časový odstup jednotlivých jídel činí max. 3 hodiny.
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Poskytovatel zajistí uchování, případný 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.
V prostorách DS se nachází kuchyňský kout, který je vybaven dvojdřezem, lednicí, myčkou,
varnou konvicí, mikrovlnou troubou, elektrickým vařičem se dvěma plotnami, skříňkami na
nádobí a další potřeby.
Personál, který přijde do styku s jídlem určeným pro děti, je proškolen v příslušných
hygienických předpisech a je vybaven zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství.

9. Cena za služby
Péče o děti v DS Havránek je zpoplatněna. Poplatek je určen na částečnou úhradu nákladů na
provoz DS Havránek.
Výši ceny za služby stanoví Ceník, který je zveřejněný na webových stránkách DS Havránek
www.dshavranek.cz a který tvoří rovněž přílohu smlouvy uzavřené mezi provozovatelem
a zákonným zástupcem dítěte.
Ceny za služby jsou zpravidla hrazeny převodem na účet provozovatele. Po předchozí
dohodě lze služby hradit rovněž v hotovosti oproti vystavení příjmového dokladu.
Cena za služby je splatná předem, nejpozději do 28. dne v měsíci na následující měsíc.
Podmínky úhrady cen za služby stanoví Smlouva uzavřená mezi provozovatelem a zákonným
zástupcem dítěte.

10. Úklid a nakládání s prádlem
Úklidové prostředky a pomůcky a použité lůžkoviny jsou umístěny mimo dosah dětí
v místnostech, které jsou uzamčené.
Výměna ložního prádla je prováděna dle potřeby, max. jednou za 3 týdny. Praní ložního
prádla zajišťuje poskytovatel mimo prostory DS. Ložní prádlo je práno v automatické pračce
na teplotu min. 60 stupňů s použitím speciálního dětského pracího prostředku
a desinfekčního prostředku na praní. Vyprané ložní prádlo je sušeno v sušičce při vysoké
teplotě.
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Čisté ložní prádlo je dopravováno a udržováno zásadně odděleně od použitého ložního
prádla. Ložní prádlo určené k výměně se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí
nečistotami z prádla, a je skladováno mimo prostory dětské skupiny přístupné dětem.
Úklid prostor DS Havránek je prováděn v následujících intervalech:

Četnost

Činnosti

1 x denně

a) setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles,
okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel;
b) vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem;
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí
umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech;
c) větrání

1 x týdně

omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování
umýváren a záchodů

1x měsíčně:

mytí hraček a pomůcek, mytí dveří

1x za 3 měsíce

odmrazení a mytí lednice, mytí oken včetně rámů, mytí svítidel

2x ročně:

celkový úklid prostor zařízení péče o děti

1x za 2 roky:

výmalba prostor

Od výše uvedeného přehledu úklidových činností se lze odchýlit, nastane-li potřeba provést
činnost dříve.
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11. Závěrečná ustanovení
Provozní řád je platný a účinný od 1. 1. 2019.
Provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
Provozovatel je oprávněn Provozní řád jednostranně doplňovat nebo upravovat. Každou
zamýšlenou úpravu provozního řádu oznámí poskytovatel s dostatečným předstihem
zákonnému zástupci dítěte.
Znění Provozního řádu je zveřejněno na internetových stránkách www.dshavranek.cz
a v prostorách DS.

V Praze dne 31.12.2018

Mgr. Pavel Havránek
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