Provozní řád jeslí
I.
Základní údaje
1.1. Název organizace: Jesle sídliště Svobody v Prostějově , příspěvková organizace,
IČO:479 20 360
1.2. Sídlo organizace: sídliště Svobody 3577/78, 79601 Prostějov.
1.3. Kontaktní údaje: vedoucí sestra Marie Bittnerová ,mob.:739 115 494,tel.: 582 344 084,
e-mail: jesle@mybox.cz, web.: www.jeslepv.webzdarma.cz
1.4. Předmět činnosti :Jesle sídl. Svobody jsou zřízeny městem Prostějovem jako příspěvková
organizace pro zabezpečení ošetřovatelské a výchovné péče pro děti ve věku od 1 roku do
3 let v denním režimu.
1.5. Kapacita a personální obsazení: kapacita - 25 dětí, personál – 3 dětské sestry,
1 ošetřovatelka, 1 pomocnice,1 pradlena
1.6. Provozní doba: 6.00 – 16.30 hod. , každý pracovní den tzn., od pondělí do pátku.

II.
Stavební uspořádání
2.1. Jesle jsou zřízeny v typizované budově pro provoz jeslí a to v přízemí jednoho ze dvou
pavilonů. Součástí jeslí je i přilehlá kočárkárna.
Kancelář, prádelna ,šatna personálu, sklad čistících prostředků a sklad čistého prádla jsou
umístěny v sousedním pavilonu a jsou propojeny s oddělením spojovací chodbou.
V tomto pavilonu byla zřízena i lehárna pro děti.
2.2. Všechny místnosti na sebe logicky navazují-přístupová chodba, šatna dětí, umývárna dětí,
herna s jídelním koutem a přípravna stravy.
2.3. Jednotlivé místnosti jsou vybaveny nábytkem se snadno umyvatelnými povrchy. Stěny
jsou omyvatelné v předepsané výši /herna 1,2m ,šatna, umyvárna ,přípravna stravy –
1,5m,prádelna – 1,8m /. Podlahy ve všech místnostech mají snadno čistitelný a
dezinfikovatelný povrch.
2.4.Hygienické vybavení: v umývárně dětí jsou 3 umyvadla / jedno umyvadlo je vyčleněno
pro personál/, 3 dětské toalety, výlevkové umyvadlo pro mytí nočníků, sprchový kout,
přebalovací pult s omyvatelnou podložkou, stojan na ručníky s přihrádkami ,/aby se ručníky
nedotýkaly/,stojan na nočníky. V umývárně u jeslové zahrady jsou 2 umyvadla, 1 dětská
toaleta a 2 nočníky, u lehárny dětí je 1 umyvadlo,1 dětská toaleta, 1 výlevkové umyvadlo pro
mytí nočníků, stojan na nočníky. Uvedené hygienické vybavení je dostačující. Režim provozu
je přizpůsoben tak , aby se děti v umývárně nekumulovaly, viz. harmonogram práce sester.
2.5. Dětský nábytek a postýlky odpovídají věku a počtu přijatých dětí.
2.5..Venkovní plocha pro jesle je oplocená a vymezena pouze pro hru dětí. Pravidelné sečení
trávy a každoroční údržbu dřevin zajišťuje ZŠ Jana Železného, která má budovu i přilehlé
pozemky ve své správě. .Pískoviště je zabudováno do země.Spodní část je oddělena od
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zeminy perforovaným linoleem. Boční strany jsou ohraničeny betonovými obrubníky, které
mají ve vyčnívající části oblý tvar. Pískoviště zabezpečeno typizovanou krycí plachtou, aby se
zabránilo případnému znečištění exkrementy nebo tlejícími listy stromů. Výměna písku se
provádí jedenkrát ročně. Pískoviště není vybaveno pro sezení .Děti si vydrží hrát na pískovišti
krátkou dobu a na písku nesedí. Pro mladší batolata je vymezen hrací stůl pro hru s pískem,
který má pevný, snímatelný kryt.
Dětský nábytek a postýlky odpovídají věku a počtu přijatých dětí.
2.6. Zdroj pitné vody zajišťují VaK , veřejný vodovod.
III.
Hygiena provozu
3.1 Úklid v jeslích se provádí denně navlhko za použití čistících a desinfekčních prostředků.
Pomocnice denně utírá prach ve všech místnostech, denně vysává koberce a odpočívací kout,
podlahy myje podle harmonogramu práce několikrát denně a po každém znečištění.
Umyvadla v umývárně dětí myje třikrát denně, záchodky a nočníky po každém použití .Denně
jsou vynášeny odpadky. Režim úklidu v jednotlivých místnostech má pomocnice rozpracován
v harmonogramu práce. Okna včetně zárubní , osvětlovací tělesa a radiátory myje dvakrát
ročně. Hračky jsou myty jedenkrát týdně dle harmonogramu.
3.2. Úklidové pomůcky jsou vyčleněny na jednotlivé prostory tzn. zvlášť na přístupové
chodby , zvlášť na vnitřní prostory a zvlášť na přípravnu stravy. Jsou uloženy v úklidové
komoře a na vyčleněných místech mimo dosah dětí. Úklidová komora je vybavena výlevkou
s přívodem teplé a studené vody.
3.3. Při výskytu infekčního onemocnění se provádí kompletní desinfekce dle pokynů
hygienické služby. Desinfekční roztoky se připravují před použitím, neskladují se.
3.4. Malování se provádí jedenkrát za 4 roky.
3.5. Venkovní hrací plocha je vymezena pouze pro hru dětí, je oplocená a uzamčená.
Pomocnice každé ráno, podle povětrnostních podmínek , zkontroluje plochu, odstraní plachtu
z pískoviště, písek nakypří a pokropí vodou. Po ukončení pobytu dětí venku pískoviště
zakryje a zamete okolí.
VI.
Stravování
4.1. V jeslích se podává dětem svačina ,oběd a odpolední svačina.
Po celou dobu provozu mají děti k dispozici vhodné nápoje a sestry dbají na dodržování
pitného režimu.
4.2..Jesle nemají vlastní kuchyni. Strava je připravována v kuchyni MŠ sídl. Svobody
dle §24 odst.1 písmeno e) zákona 258/2000 Sb. tj. doporučené výživové dávky a
podle předem stanoveného jídelníčku. Jídelníček s vyznačením alergenů je umístěn tak,
aby měli rodiče možnost se s ním seznámit.
4.3. Způsob podávání stravy dětem je přizpůsoben vypěstování správných společenských
návyků.
4.4. Režim a manipulace s dováženou stravou: Strava je přepravována jen v rámci objektu
v uzavřených kuchyňských nádobách, které jsou určeny pouze pro převoz stravy.
Pro výdej stravy je zpracován systém kontroly kritických bodů .V něm jsou podchycena
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nebezpečí, zdroje kontaminace stravy a preventivní opatření.
Při výdeji stravy používá sestra ochrannou síťku na vlasy ,jednorázové rukavice a zástěru.
Měření teploty stravy provádí vedoucí sestra nebo jí pověřený zástupce. O měření
provádí písemný záznam. Pokud teplota stravy nedosahuje 65 st.C ,ohřívá ji. Strava
je hned po rozdělení podávána dětem. Zbytky jídla jsou odnášeny do sběrných nádob,
které jsou umístěny mimo budovu a jsou denně odváženy ( zajišťuje MŠ).
Okno výdejny ,určené k větrání, je zabezpečeno ochrannou sítí proti hmyzu. Výdejna je
vybavena dřezem s přívodem studené i teplé pitné vody a umyvadlem pro personál.
Dětské i personální nádobí je uloženo odděleně. Stolní nádobí je myto v myčce,
nádoby na převoz stravy ve dřezu v teplé vodě s dostatečným koncentrátem saponátu
tak, aby byly odstraněny všechny mastnoty a nečistoty. Nádoby se oplachují pod
tekoucí vodou a nechávají okapat.
Úklid jídelního koutu a výdejny stravy se provádí 3 krát denně, jsou na něj vyčleněny
úklidové pomůcky a jedenkrát týdně se provádí velký úklid jídelního koutu i výdejny
stravy dle rozpisu ( stolky, židle, úložné prostory ,lednice atd.).

V.
Prádelna
5.1.Děti používají v jeslích vlastní oblečení. Rodiče přinášejí náhradní oblečení pro
případ, že se dítě znečistí. Znečištěné prádlo dětí je zabaleno do mikrotenového sáčku a
uloženo do plastového uzavíratelného boxu na šatní skříňce dítěte.
5.2.Ložní prádlo se vyměňuje 1 krát za 14 dní, dětské ručníky 2 krát týdně, osušky , žínky a
bryndáky po každém použití.
5.3.Personál používá ochranný oděv, který převléká nejméně 2 krát týdně a vždy po každém
znečištění.
5.4.Se špinavým prádlem je zakázáno manipulovat a z oddělení je odnáší
dvakrát krát denně do prádelny pradlena, kde jej třídí podle jednotlivých druhů.
5.5..Prádelna je vybavena tak, aby nedocházelo ke křížení čistého a špinavého provozu.
Veškerou manipulaci s prádlem provádí pradlena. Prádlo kontaminované biologickým
materiálem pere odděleně .Při manipulaci se špinavým prádlem používá pradlena ochranný
oděv a rukavice.
5.6.Na základě smluvního ujednání zajišťují jesle i praní prádla pro MŠ sídl.Svobody. Prádlo
se pere odděleně a po vyprání a vymandlování je zabaleno do textilních vaků a přepraveno do
MŠ tak, aby nedošlo ke druhotnému znečištění. Jeslové prádlo se odnáší na oddělení hned po
vyprání a vymandlování.
5.7. Vybavení prádelny: 3 automatické pračky,2 sušičky a 1 velká sušárna s vytápěním, mandl.
K odkládání čistého prádla je vymezen prostor s odkládacím stolem, který navazuje na
mandlovnu. Čisté prádlo se v jeslích neskladuje.
5.8. Oddělení civilního a jeslového oblečení: Zaměstnanci mají šatní skříňky oddělené pro
pracovní a civilní oblečení zvlášť. Každé dítě má svoji skříňku na civilní oblečení, dále svoji
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přihrádku na ručník, malá batolata mají označený nočník, a každé dítě má označenou svoji
postýlku. Ručníky jsou pověšeny tak, aby se vzájemně nedotýkaly a rovněž nočníky jsou
umístěny ve stojanu s přihrádkami.

VI.
Péče o mikroklima
6.1. Péče o mikroklima: ranní služba po příchodu do jeslí řádně vyvětrá všechny místnosti.
Zkontroluje teplotu v jednotlivých místnostech, kde pobývají děti. V 8.00 hod. přebírá péči o
mikroklima odpolední služba. Stará se o pravidelné větrání a sleduje přiměřenou teplotu
v pobytových místnostech dětí. Po odchodu na zahradu pomocnice vyvětrá všechny pobytové
místnosti. V letních měsících by teplota v pobyt. místnostech dětí neměla přesáhnout 26
st.C,v chladnějším období by teplota v herně neměla klesnout pod 22 st.C. a teplota v ložnici
by neměla klesnout pod 18 st.C.
VII.
Jednorázové pomůcky
7.1. V jeslích se používají jednorázové pleny, které pro své děti dodávají rodiče. Použité pleny
se vyhazují do uzavřených nádob s igelitovým vakem a nejméně 3 krát denně , (pokálené
pleny ihned), se odnášejí do plastové popelnice, k tomu určené a umístěné mimo budovu. Po
třech dnech se odvážejí do spalovny.
7.2.Dále se v jeslích používají jednorázové kapesníky na utírání sekretu z nosu.
7.3. Zaměstnanci používají jednorázové ručníky. Děti používají jednorázové ručníky
v lehárně a umývárně u jeslové zahrady.
7.4. Jednorázové rukavice se používají při výdeji stravy, dále při mytí dětí znečištěných
exkrementy.
7.5. Jednorázové podložky se používají při přebalování dětí na přebalovacím stole a
v postýlkách k ochraně matrací před znečištěním.
VIII.
Přijímání dětí
8.1. Do jeslí jsou přijímány děti na základě lékařského potvrzení dle § 50zákona č.258/2000
Sb. tzn.řádně očkované nebo s dokladem, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou
podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.
8.2.Ranní filtr: každodenně při přijímání dítěte do jeslí si sestra dítě prohlédne, sleduje
změny vzhledu a chování dítěte, kožní eflorescence, stav očních spojivek, projevy rýmy a
kašle. Při příznacích onemocnění změří sestra dítěti tělesnou teplotu. Pokud bude mít sestra
důvodné podezření, že by mohlo dojít k šíření infekce , odešle dítě k lékaři.
IX.
Postup při výskytu infekčního onemocnění
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9.1. Při podezření na výskyt infekčního onem. bude dítě umístěno na izolaci( místnost k tomu
určená, zajištěn dozor dospělé osoby), uvědoměni rodiče, kteří mají povinnost si dítě v co
nejkratší době vyzvednout a jít s ním k lékaři. Pokud bude infekční onemocnění potvrzeno
ohlásí vedoucí sestra tuto skutečnost hygienické službě a dále bude postupovat dle pokynů
hygienické služby.
X.
Režim dne

10.1..Režim dne je přizpůsoben věkovým zvláštnostem přijímaných dětí
6.00 – 8.00 hod. – přijímání dětí, volná hra
8.00 – 8.30 hod. – svačina
8.30 – 9.30 hod. – výchovné zaměstnání , tanečky, volná hra
9.30 – 10.45 hod – pobyt venku
10.45 – 11.00 hod. – příprava na oběd
11.00 – 11.30 hod. – oběd
11.30 – 11.45 hod. – ukládání ke spánku
11.45 – 13.45 hod. – spánek
13.45 – 14.00 hod. – postupné vstávání dětí a příprava na svačinu
14.00 – 14.30 hod. – svačina
14.30 – 16.30 hod. – volná hra a vydávání dětí rodičům
10.2.Denní režim je stanoven rámcově – dopolední svačina probíhá postupně podle pří –
chodu dětí ,pobyt venku se řídí povětrnostními podmínkami, délka spánku je podle
potřeb dětí ( děti do 18 měsíců mají podle potřeby 2 spánky),vstávání dětí je postupné podle toho, jak se děti budí a tím se řídí i odpolední svačina .

Provozní řád zpracovala a za jeho dodržování a kontrolu odpovídá vedoucí sestra jeslí
Marie Bittnerová
V Prostějově dne 2.1.2019
S provozním řádem seznámen personál dne : 2.1.2019
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