
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD Dětská skupina – Jesle Zbraslav 

Identifikace zařízení 

Provozovatel společnosti: Jesle Zbraslav o.p.s. 

Zřizovatel: Městská část Zbraslav – (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) 

Adresa: Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 – Zbraslav, 15600 

IČO: 25656651 

Kontakt:  257 921417, 605429312 

E-mail: reditelka@jeslezbraslav.cz,www.jeslezbraslav.cz 

Den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: 1. 7. 2020 

Typ zařízení: dětská skupina pro veřejnost 

 Zařízení je provozováno s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů.   

 

Charakteristika zařízení 

Kapacita jeslí je 24 dětí 

Budova je v dobrém technickém stavu, pravidelně udržována a bez závad, které by nějakým 

způsobem ohrožovaly bezpečnost dětí. 

Jesle jsou v provozu pondělí – pátek od 6:30- 16:30. Péče o děti v jeslích navazuje na 

výchovu v rodině. Je kladen důraz na individuální přístup, ke každému dítěti. Snahou je dát 

dětem maximální volnost. 

 

Dispoziční řešení budovy 

Jesle mají pouze jedno poschodí, jsou jednotřídní zařízení. 

Interiér jeslí se skládá z vchodu zvlášť pro personál a pro kuchyň, dětské šatny, hygienického 

zařízení s umyvadly a WC pro děti a zvlášť pro personál. Dále je zde kancelář, kuchyň, herna, 

jídelna a ložnice pro děti, prádelna. 

Herna – nábytek splňuje požadavky pro děti batolecího věku, je rozložen tak, aby děti měly 

možnost individuální i skupinové hry.    

Jídelna – skládá se ze stolků se židlemi, které odpovídají věku dětí, židličky pro roční děti na 

krmení. 

Kuchyň – je zde připravována strava jak pro děti, tak i pro personál. 



 
 

Kancelář ředitelky-  slouží zároveň jako šatna pro personál. Dokumenty a další cenné věci 

jsou uzamčené. U kanceláře je WC a umyvadlo pro personál, kuchyňský koutek pro personál. 

Šatna dětí – každé dítě má svou skříňku na oblečení a zvlášť na obuv. Obě skříňky jsou 

označeny stejnou jednoduchou značkou. Do šatny mají přístup i rodiče, kteří dodržují čistotu 

a pořádek v šatně. 

Ložnice – postýlky a lehátka jsou přizpůsobena věku dítěte a především jejich bezpečnosti. 

Hygienická zařízení – jsou vybavena 5 – ti umyvadly s nastavenou regulací teploty vody, 

 4 dětskými záchody a dětskými nočníky. V koupelně je věšák s dětskými ručníky, opatřené 

opět značkou společnou pro šatnu. 

  

Režimové požadavky a aktivity 

Do jeslí jsou přijímány děti ve věku 1 – 3 roky.  

Denní harmonogram v jeslích. 

6:30 – 8:15 – volná hra 

8:15 – 8:45 – snídaně 

8: 45  – 9: 00 – rozcvička 

9:00 -  10:00 – výchovné zaměstnání dětí 

10:00    –   svačina 

10:15 – 11:30 – pobyt venku (dle aktuálního počasí) 

11:30 – 12:00 – oběd 

12:00 – 14:00 – polední klid (spánek) 

14:30 – 15:00 – odpolední svačina 

15:00 – 16:30 – volná hra 

Nástup dětí  - děti přicházejí do jeslí do 8:15 hod. v případě potřeby, po předešlé domluvě, 

kdykoli během den. Dítě přebírá od rodičů sestra, která provede ranní filtr. Za dítě zodpovídá 

až do doby, kdy odevzdá dítě zákonnému zástupci. Pokud sestra ráno zhodnotí, že dítě není 



 
 

v pořádku (zánět spojivek, teplota, jiné infekční onemocnění), má právo odmítnout dítě 

převzít a rodič si dítě odvede domů nebo k lékaři. 

Omlouvání dětí z docházky- rodiče omlouvají dětí v daný den do 7:30, předešlý den 

kdykoliv. 

Spontánní hry – probíhají celý den i venku, prolínají se s různými činnostmi, které organizují 

dětské sestry, vždy je brán v úvahu individuální přístup k dítěti. Výchovné zaměstnání 

probíhá během dne individuální nebo skupinovou formou. 

Pohybové aktivity – denně probíhají zdravotně zaměřená cvičení (s náčiním, prvky dětské 

jógy), pohybové hry. Cvičení je doplněno písničkami a říkadly. 

Pobyt venku -  v letních měsících děti chodí ven v ranních hodinách. Pobyt venku je 

přizpůsoben dle aktuálního počasí.  V zimních měsících nesmí děti chodit ven, pokud teplota 

klesne pod-5°C. při silném větru, velké inverzi. Pokud není ideální počasí na zahradu, chodí 

se na vycházky, době 10:15 – 11:30, odpoledne 14:30 – 16:00. 

Během pobytu dětí v jeslích jsou spuštěny čističky vzduchu značky Ionic – care.  

Tráva je sečena 1x za měsíc nebo d.p. Pískoviště je zakryto ochrannou plachtou před 

znečištěním od zvířat. V letním období je písek zvlhčován vodou z vodovodního řádu ráno 1x 

denně. Písek je měněn 1x za rok (písek s atestem). Na zahradě mají děti k dispozici herní 

prvky, prolézačky, dřevěná auta. Odborník provádí revizi herních prvků 1x za rok, vše je 

zdokumentováno. Hračky jsou uložené v zahradním domku, který splňuje bezpečnostní 

požadavky vzhledem k dětem. Děti v letních měsících nosí kloboučky, sluneční brýle, jsou 

natřena ochranným krémem s vysokým UV faktorem. 

Odpočinek – dětem do 18 měsíců je umožněn odpočinek i v dopoledních hodinách, podle 

zvyklostí. Starší děti dodržují odpočinek od 12:00 -14:00. Děti  nejsou nucené k spánku, ale 

musí ležet v klidu v postýlce a relaxovat. Dětem čteme pohádky nebo mají puštěnou pohádku 

z CD přehrávače. Každé dítě má své lůžko a lůžkoviny po celou docházku do jeslí. Lůžkoviny 

a pyžámka jsou vždy vyvětrána po každém spánku a až potom jsou postýlky ustlány. 

Otužování – přiměřené oblékání, pravidelné větrání v ranních hodinách, v době, kdy jsou děti 

venku, vždy po spánku. Při příznivém počasí celý den.  



 
 

Zajištění vhodného mikroklimatu – větrání, regulace topení, čistička vzduchu. Teplota 

vzduchu v herně je 20 -22°C, v ložnici 18°C, Teploměry musí být umístěny  90-120 cm nad 

zemí.  

Ochrana před sluněním – v  místnostech jsou žaluzie, na zahradě jsou k dispozici 

slunečníky, markýza, 

Osvětlení  - jesle jsou vybaveny zářivkami, které vyhovují denním požadavkům. 

Stravování – strava je pro děti i personál je dovážena z Vyvařovny. Pro přípravu pokrmů jsou 

použity pouze potraviny zdravotně nezávadné. Kontroluje se teplota stravy, která nesmí 

klesnout pod 70°C. Pomazánky jsou vydávány ihned po vyhotovení.  

Snídaně 8:15 – 8:45 

Svačina 10:00 – 10:30 

Oběd: 11:30 – 12:00 

Odpolední svačina 14:10 – 14:30 

Polévku nalévá pomocnice, dětem servírují stravu pečující osoby. Děti do jídla nenutíme, 

samo si řekne, kolik sní. Děti jedí lžící, male děti krmíme. 

Pitný režim – Dětem jsou k dispozici tekutiny po celý den, při každém jídle. Tekutiny 

pravidelně měníme (ovocný, černý čaj, ovocné šťávy, voda). V letních měsících jsou tekutiny 

k dispozici i na zahradě. Pitný režim sledují a dbají na jeho dodržování pečující osoby. 

Přijímání dětí  

Do jeslí jsou přijímány děti od 1 roku. Pokud se uvolní místo, tak i v průběhu celého roku. 

Rodiče musí přijít k zápisu v určený termín a vyplnit řádně přihlášku. Rodiče v den nástupu 

doloží evidenční list s platným potvrzením od lékaře. Do jeslí může být přijato dítě, které má 

zákonem splněné pravidelné očkování, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci, viz.  Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské 

skupině. 

Manipulace s prádlem  



 
 

Lůžkoviny se mění 1x za 14 dní, dětské ručníky d.p. jinak 1x týdně, pyžama 1x za 14 dní. 

Prádlo se vozí do prádelny. V jeslích je k dispozici pračka se sušičkou. Prádlo dětí se nesmí 

prát s oblečením personálu, biologicky znečištěné oblečení se musí vyprat samostatně a ihned 

po znečištění. Čisté prádlo je uloženo ve skříních tomu určených. Při každé výměně ložního 

prádla se provádí desinfekce postýlek. 

Manipulace s odpady 

Odpady jsou v nádobách opatřených víkem a v jednorázových obalech, vynášejí se 2x denně a 

d. p. 

Prostory v kuchyni jsou rozděleny na jednotlivé pracovní úseky dle předpisů. Omývají a 

desinfikují denně (čištění zeleniny), skořápky od vajec se likvidují ihned (odnášejí se do 

odpadu). Sklad potravin – 1xdenně mytí saponátem, 1x za měsíc desinfekce. Pracovní 

plochy – udržují se průběžně během dne, po skončení provozu se čistí saponátem, 1x za 14 

dní desinfekce a mytí lednic, 1x za měsíc úklid kuchyňské linky. 

Úklid a desinfekce 

Úklid provádí pomocnice dle denního harmonogramu. 

Úklid kuchyně provádí kuchařka dle denního harmonogramu. 

Další úklid – malováni se provádí min.1x za 2 roky, mytí oken 2x ročně, 

Desinfekce a deratizace – provádí MČ ZBRASLAV 

Stravování 

Zaměstnanci mají svůj vlastní kuchyňský koutek. 

Pitná voda je zajištěna z vodovodního řadu. 

Použité bílé nádobí se myje v myčce, v kuchyni se myje pouze černé nádobí. 

Používané nádobí a další používané materiály, jsou zdravotně nezávadné. Sleduje se systém 

kritických bodů.  

Zajištění bezpečnosti 



 
 

Personál používá pracovní oděvy a ochranné pomůcky a dodržuje BOZP . 

V celém objektu jeslí je přísný zákaz kouření 

Personál má vyhrazený prostor pro vlastní potraviny (lednička zaměstnanců). 

Každý nový zaměstnanec je proškolen v oblasti BOZP + PO, je seznámen s náplní práce. 

 

V Praze 5, dne 1. 6. 2020 

Platnost od 1. 7. 2020 

Vypracovala: Mgr. Štolová Kamila, DiS., ředitelka 

 

 

 


