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                                           PROVOZNÍ ŘÁD MIKROJESLÍ MILÍSEK 

 

1. Údaje o zařízení 

Adresa:  Sažinova 763, 399 01 Milevsko 

Provozovatel: Centrum mladé rodiny Milísek, z.s. 

Telefon: +420 723 449 409 

Emailová adresa: centrummilisek@email.cz 

Web: www.centrummilisek.cz 

IČ: 22835873 

Typ: s celodenním provozem – 10 hodin 

Kapacita: 4 děti 

Provozní doba: 7:00 – 17:00 hodin 

Zaměstnanci: 2 chůvy, střídání ve směnách dle rozpisu 

 

2. Přijímání dětí do mikrojeslí 

Do mikrojeslí jsou přijímány děti ve věku šest měsíců – čtyři roky na základě splnění 

podmínek k přijetí, které jsou uveřejněny na webových stránkách. Přijímání dětí do 

mikrojeslí probíhá v průběhu roku dle uvolnění kapacity. Volná místa jsou průběžně 

oznamována na webových stránkách a v lokalitě mikrojeslí. O přijetí dítěte rozhoduje 

provozovatel na základě splnění všech podmínek.  

Mikrojesle mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. K přijetí musí rodič doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je 

řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. Dále rodič dokládá potvrzení o 

prokazatelné vazbě na trh práce. Každou změnu na týkající se vazby na trhu práce je rodič 

povinen hlásit a doložit. 

Před přijetím dítěte do mikrojeslí se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny 

docházky a délka pobytu v těchto dnech. Děti, které byly přijaty, musí mikrojesle navštěvovat 

pravidelně. 
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3. Provoz mikrojeslí 

Provoz je celodenní od 7: 00 do 17:00 hodin. Rodiče při příchodu předají osobně dítě chůvě 

nejdříve v 7:00 hodin. Děti doporučujeme přivést nejpozději do 8:30 hodin, aby byl 

dodržován provozně - vzdělávací program dne. Od 8:30 hodin již začíná dopolední program 

dle výchovně-vzdělávacího programu.  

V 8:00 se mikrojesle z bezpečnostních důvodů zamykají, v případě potřeby je nutno použít 
zvonek u dveří. 

Mikrojesle nabízejí dopolední/polodenní i celodenní péči 

Vyzvedávání dětí z mikrojeslí v dopoledních hodinách (po obědě) v 12:00, vyzvedávání dětí 

v odpoledních hodinách nejdříve po poledním odpočinku (spánku) od 14:30. Odpolední 

vyzvedávání dětí nejpozději do 16:50. Požadujeme dostatečný časový předstih. 

Odchod dětí z mikrojeslí v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně 

uveden v přihlášce pro dítě (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti teta, 

babička, aj.) V případě neuvedení v osoby v přihlášce, budeme požadovat písemný souhlas 

rodiče (zákonného zástupce dítěte. Nezletilým a jiným osobám např. sourozencům, 

známým…bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů.  

Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají plnou odpovědnost za své dítě v prostorech 

mikrojeslí.  

Provoz může být neočekávaně omezen – např. z důvodu vypnutí el. proudu, jiné technické 

závady. Přerušení provozu v tomto případě bude zveřejněno na vstupních dveřích a rodiče 

budou o nové situaci včas informováni.  

Rodiče omlouvají děti vždy dopředu telefonicky (SMS) nebo osobně. Nejpozději však do 8:00 
hodin v den omluvy. 

Dále rodič nahlásí předem vychovatelce/chůvě příchod či odchod dítěte v jinou než obvyklou 

dobu. 

 

4. Zdravotní péče a bezpečnost v mikrojeslích 

Za bezpečnosti dětí v mikrojeslích odpovídají v plné míře zaměstnanci mikrojeslí, a to od 

doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím 

pověřené osobě. 

Do mikrojeslí mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená 

teplota, hnisavá rýma, silný – dráždivý kašel, průjem, zvracení …) které nemají žádné 

příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, vši – to jsou příznaky nemoci, i 

když dítě nemá teplotu. Při předání dítěte chůvě sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním  
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stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální 

ohleduplnosti ke zdravým dětem i k personálu. Výskyt každého infekčního onemocnění 

v rodině hlásí rodiče ihned.  

Při náhlém onemocnění dítěte nebo při zjištění výskytu vší u dítěte v mikrojeslích jsou rodiče 

telefonicky informování o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.  

V případě úrazu v mikrojeslích je chůva povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě 

nutnosti i následné lékařské vyšetření i ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.  

Chůvy jsou povinné v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad dětmi po 

celou dobu provozu. 

Chůvy nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí 

ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku 

daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují 

(inverze), ven s dětmi nevychází. 

V celém objektu je zákaz kouření (budova). 

Doporučujeme rodičům, aby osobní věci dětí měli označené (pyžamo, bačkory, tepláky, 

tričko, apod. pro pobyt ve třídě). Hygienické potřeby dle požadavků mikrojeslí. 

Doporučujeme, aby každé dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení 

je uloženo v šatně ve skříňkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do 

přihrádky i náhradní spodní prádlo, pleny. Každý pátek si rodiče odnesou oblečení ze šatny, 

které dítě používalo na pobyt venku. Při větším znečištění i v průběhu týdne. Výměna 

lůžkovin se provádí 1x za 3 týdny a je zajištěna naší organizací. 

 

5. Platba za pobyt dítěte v mikrojeslích 

Pobyt / školné je plně hrazeno z dotace evropských fondů MPSV. Rodič dle dohody přispívá 

do fondu na aktuálně materiální potřeby a provoz (čištění koberce, praní, hygienické potřeby 

i prostředky aj.  

 

6. Stravování 

V mikrojeslích podporujeme zdravý životní styl a zdravou stravu. 

Denně se pro děti připravuje čerstvý čaj, který mají děti k dispozici po celý den (pitný režim), 

na přání rodičů podáváme dětem čistou (převařenou) vodu, popřípadě podáváme džus bez 

konzervantů a umělých barviv. Děti mají k dispozici pitné kelímky, nebo si nosí vlastní 

lahvičky na pití, které jim vychovatelky/chůvy dle potřeby doplňují.   
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Celodenní stravování se skládá ze tří jídel. Dopolední a odpolední svačina + polední oběd. 

Svačiny si nosí dítě každé samo. Rodičům doporučujeme dávat dětem více ovoce a zeleniny. 

Svačinu rodiče přináší v označených boxech (jménem). 

Oběd je do mikrojeslí dovážen z jídelny II. ZŠ Milevsko. Dovoz si zajišťujeme sami, tak aby byl 

zajištěn náš časový harmonogram dne. Oběd je dovážen v termoboxu – jídlo neohříváme.  

Boxy se svačinou jsou uloženy v chladničce s požadovanou teplotou max. do + 5C°/ + 8C°. 

Nesnězenou stravu si každý den rodič odnáší domů.  

 

7. Další práva a povinnosti rodičů 

Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích péče o dítě. Rodiče jsou průběžně a 

podle potřeby informování na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce mikrojeslí. 

Kontakt rodičů s chůvami je umožněn denně při předávání dětí. Rodiče mají právo vyjadřovat 

se k podstatným záležitostem týkajících se svých dětí. Rodiče jsou povinni informovat o 

změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na mikrojesle.  Rodiče jsou povinni na vyzvání se 

zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte.  

Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce. 

Pokud bude rodič porušovat provozní řád závažným způsobem, např. vyzvedávat dítě po 

ukončení provozu, aj. může být docházka dítěte ukončena. Jsou-li rodiče s čímkoliv, co se 

týká pobytu jejich dítěte v mikrojeslích nespokojeni, oznámí to chůvě nebo vedoucí Centra 

Milísek, která záležitost projedná.  

Pokud dítě nebude vyzvednuto z mikrojeslí do 17:00 hodin, chůva, která má v té době dítě 

v péči, telefonicky zkontaktuje rodiče. V případě, že není možno se dovolat, musí postupovat 

podle zákona. Tj. dítě nesmí být dozorem ani nikým jiným odvedeno mimo budovu 

mikrojeslí. V takovém případě je chůva povinna uvědomit sociální odbor a následně policii. 

 

8. Popis úklidových prací 

Dodržujeme hygienickou čistotu ve všech prostorách (chodba, herna, jídelna, učebna). 

Chodba je pravidelně udržovaná, stírá se dopoledne i odpoledne (častěji dle počasí).  

Denně: na vlhko úklid podlahy v místnostech pravidelně používaných chodba, šatna, herna 

(třída) – běžný úklid pracovních ploch, nářadí a hraček, stoly, umyvadla i dětské nočníky. 

Vynášení odpadků. 

Denně: mytí nádobí po obědě, které zajišťuje myčka  
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Jedenkrát týdně: vnitřní stěny chladících zařízení (ledničky) s následnou desinfekcí, 

desinfekce pomůcek na čištění ponořením po dobu 1 hodiny do 5% roztoku chloraminu. 

Jedenkrát za měsíc: dveře, otopná tělesa, svítidla 

Dvakrát do roka: čištění koberců (v případě potřeby častěji) 

Jedenkrát za dva roky: malování prostor 

Harmonogram úklidu hygienických zařízení a přilehlých prostor:  

Denně: podlahy, umyvadla, nočníky. Mechanická očista a následná desinfekce podlah, 

obložení stěn, kontrola zásob papíru, tekutého mýdla a ručníků. 

Dvakrát měsíčně: nábytek, skříňky v šatnách, dveře a umyvatelné části stěn. K čištění je 

používán dezinfekční prostředek určený pro čištění v potravinářském zařízení, který se vždy 

po 3 měsících mění, aby nedocházelo k jeho rezistenci. Úklid provádí personál mikrojeslí. 

Způsob nakládání s prádlem: Vyhláška č. 108/2001 Sb. – ložní prádlo se vyměňuje 1x za 21 

dnů (v případě znečištění častěji, ručníky 1x týdně. Čisté a použité prádlo se skladují 

odděleně. Použité ve vyčleněném prostoru mimo dosah dětí. 

 

9. Personální zajištění 

V mikrojeslích zjišťují provoz dvě odborně vzdělané chůvy a jeden vedoucí pracovník.  

Veškerý personál má jasně stanovenou pracovní náplň. 

Personál je organizován tak, aby byla dětem zajištěna kvalitní a profesionální péče.  

Vedoucí dbá na řádný chod mikrojeslí a další vzdělávání chův, podporuje týmovou 

spoluprácí. Interpersonální vztahy a komunikace je na dobré úrovni, strategie mikrojeslí je 

všem jasná a respektována.  

Naše organizace Centrum mladé rodiny Milísek zajišťuje dlouhodobě externí odbornou 

psychologickou pomoc - PhDr. Vlasta Hořánková, kterou mohou využívat i rodiče dětí 

navštěvující naše mikrojesle.  

  

 

Platnost provozního řádu od 1. července 2017 – se zahájením provozu mikrojeslí  

 

 


