Provozní řád Dětské skupiny Čekanka
Registrovaná dětská skupina

1. Základní údaje
Poštovní adresa:
Tyršovo návrší 119,
664 01 Řícmanice
Bankovní spojení: Komerční banka,: 115-4549780217/0100
e-mail: lscekanka@gmail.com
telefon: +420 737 850 446
Zřizovatel: Šemík – Sdružení při Dětské jezdecké škole
Sídlo: Tyršovo návrší 119, 664 01 Řícmanice
IČO:70 418 487
Provozovna (sídlo školky):
Bílovice nad Svitavou 815
Kapacita školky: max. počet dětí je stanoven na 6 dětí.
Provozní doba: provoz Dětské skupiny Čekanka je celodenní: 8 – 16.00hod., 5 dní v týdnu

2. Popis zařízení
Dětská skupina Čekanka se nachází v čistém přírodním prostředí začátku Moravského
Krasu, mezi obcemi Řícmanice a Bílovice nad Svitavou, cca 15 km od středu Brna.
Zázemí „Čekanky“ je v areálu Dětské jezdecké školy, částečně je využíváno i zázemí Lesní
mateřské školy Šemíček.
Hlavní budova pro pobyt dětí je přízemní domek s bezbariérovým přístupem. Pro děti je zde
předsíňka, sloužící k odložení věcí a přezouvání.
V prostoru pro dětskou skupinu se nachází kuchyňka s myčkou nádobí, teplou a studenou
vodou, ledničkou, elektrickým sporákem a běžným kuchyňským vybavením, včetně
ohřívacího stolu na obědy.
Dále je zde koutek pro hraní, odpočinek dětí a jídelním prostorem. Z chodby je vstup na WC
pro personál, dětské WC a sprchový kout. V dalších prostorách je šatna pro zaměstnance.

Pro pobyt dětí venku je před zázemím dětské hřiště s herními prvky, a trávníkem.
V bezprostřední blízkosti je les s mnoha možnostmi vycházek a zázemí Lesní mateřské
školy s hřištěm, pískovištěm, krytou pergolou pro venkovní posezení.
Snažíme se maximálně využít přírodního prostředí pro pobyt dětí venku. Součástí vybavení
dětské skupiny jsou karimatky a podsedáky pro venkovní programy.

3. Stravování a pitný režim
Pitný režim je zajištěn během celého dne, k dispozici je čaj, voda, ovocné šťávy.
Oběd i svačiny dováží smluvní firma „restaurant Vitalité“ z Brna. Součástí smlouvy péče o
dítě je i informace o tom, že rodiče si zajišťují odhlašování a přihlášení stravování jednotlivě
přímo u dodavatele. Obědy i svačiny jsou podávány v prostorách dětské skupiny
proškoleným personálem. Pokud má někdo zájem o individuální stravování – dovoz jídla
z domu je toto umožněno.

4. Organizace zařízení
Provozní doba v rámci dopoledního bloku je : 8.00h – 13.00h.
Provozní doba v rámci celodenního bloku je: 8.00h.-16.00h.
Předávání dětí: rodiče předávají děti pečujícímu pracovníkovi v 8.00h.- 8.30h. přímo
v areálu zázemí dětské skupiny. Je zde možný příjezd autem a parkování přímo před
areálem.
Rodič při předávání dítěte informuje pracovníka o důležitých okolnostech spojených se
stavem dítěte. Jedná se o okolnosti, které by mohly mít nějaký vliv na momentální stav
dítěte (nevyspání, události v rodině, dítě po nemoci apod.)
Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. (viz.
Vybavení dětí).
Dochvilnost při předávání i vyzvedávání dětí je nutný předpoklad ke zdárnému zajištění
programu. Pokud bude dítě předáváno později bez upozornění předem může nastat situace,
že děti již budou na vycházce mino areál a dítě nebude přebráno.
Vyzvedávání dětí: čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi určenými zástupci po
dopoledním bloku v rozmezí 12.30 – 13.00hod.,odpoledne od 15.00 – 16.00h.

5. Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim
Doklad o přeočkování dítěte
Jsou přijímány pouze děti které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají
doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo nemohou očkovat pro trvalou kontraindikaci. Tento
doklad je přiložen v písemné podobě u dokumentů každého dítěte.

Úklid
Úklid venkovních i vnitřních prostor je zajišťován denně po odchodu dětí a dále dle potřeby i
během dne. Čistící prostředky jsou uloženy v úklidové místnosti. Používáme ekologické
čistící prostředky.
Vnitřní zázemí školky je pravidelně větráno a v zimě vytápěno. Vytápění je buď přímotopy
nebo v kamny na tuhá paliva. Ohrazením kamen je zajištěna bezpečnost dětí a chování
v místnosti s kamny patří do základních pravidel chování ve školce.
Rodiče jsou upozorněni na nutnost nevodit nemocné dítě do školky a to i při menším
nachlazení, právě z důvodů možnosti nakažení ostatních dětí. V rámci prevence má každé
dítě svůj hrníček na pití, svůj spacák, polštářek a prostěradlo na postýlku. V případě
projevení onemocnění nebo náhlé nevolnosti během dně je rodič co nejdříve informován o
stavu dítěte a vyzván, aby si pro dítě co nejdříve přijel.
Při požadavcích na hygienu dětí je přihlíženi k jejich schopnostem úměrně věku a v případě
potřeby pečující osoba dítěti pomáhá a učí je soběstačnost – požití WC, umývání rukou,
převlékání apod.

6. Vybavení dětí
Pro bezproblémový pobyt v LMŠ Šemíček je nutné vybavit děti vhodným oblečením dle
ročního období a aktuálního počasí.
Každé dítě má v zázemí uloženo kompletní náhradní oblečení, které se doplňuje dle počasí.
Další vybavení: batůžek s lahvičkou s pitím (v zimě termoska),pláštěnka, papírové
kapesníčky
Spací pytel pro odpolední odpočinek, polštářek
Dále doporučujeme na zimu pevné kotníkové boty odolné proti vlhkosti a raději o 1č. větší.
(lépe udrží teplo). V létě pevnější sandálky nebo sportovní botky.
Oblečení vrstvené, tak aby se dalo přizpůsobovat pobytu venku i uvnitř. V zimních měsících
určitě náhradní ponožky a rukavice. Při našich akcích a delších výletech budeme rodiče
upozorňovat co doporučujeme dát dětem s sebou i na sebe.

7. Bezpečnost dětí
Děti jsou vždy pod přímým dozorem pečující osoby, jsou vedeny k dodržování pravidel
„Čekanky“ a vzájemné ohleduplnosti.
Pro celý areál je zajištěna požární bezpečnost odbornou firmou. Pokud je u dětí jen jedna
pečovatelka, je vždy v areálu přítomna další dospělá osoba pro případ pomoci. Na
viditelných místech jsou umístěna důležitá tel.č. první pomoc, hasiči, veř. bezpečnost.
Pečující osoba má vždy k dispozici telefoní čísla všech rodičů dětí nebo jejich zástupců.
Lékárnička je umístěna v přímo v zázemí na viditelném místě a obsahuje základní vybavení,
pravidelně je kontrolována.
Všichni pracovníci jsou seznámeni s BOZ a pravidelně informováni o případných změnách.
Při stravování a dalších náročnějších činnostech je vždy přítomna další pomáhající osoba.
V celém areálu je bezbariérový přístup, označeny nouzové východy, zákaz kouření v celém
areálu. Parkování aut je zajištěno na bezpečném místě (bez pohybu dětí) na vyhrazeném
parkovišti.
Celý areál je střežen kamerami s 24 h. dozorem.

8.

Řešení mimořádných situací

K mimořádným situacím vyžadujícím okamžité krizové řešení patří úraz dítěte, požár, úraz
pečující osoby, extrémní klimatické vlivy, napadení cizí osobou.
S těmito extrémními situacemi jsou pracovníci seznámeni a jsou zajištěny postupy při jejich
řešení. Každý pracovník má možnost okamžitého přímého tel. spojení s ostrahou objektu
(použití mob. tel. nebo tel umístěn přímo v zázemí dětské skupiny). Ve spolupráci s ostrahou
(další osobou) pak řeší nastalou situaci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškoleni
v kurzu první pomoci.

