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Mikrojesle Komínek  
Palackého náměstí 365, Vizovice 
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010990 
 
Provozovatel a poskytovatel služby péče o děti: 

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
Statutární zástupce Ing. Pavel Elšík 
Sídlo: Masarykovo náměstí 1007, Vizovice 
IČ: 27056660 
www.masvas.cz 

Kontaktní osoba: 
Bc. Alena Rasochová 
email: alena.rasochova@masvas.cz 
tel. 608 632 157 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 
Zařízení Mikrojesle Komínek poskytuje bez úhrady veřejnou službu péče o děti s provozem v pracovní 
dny minimálně 8 hodin denně. 
Kapacita zařízení je maximálně 4 děti v jednom okamžiku. 
Přijímány jsou děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně (do dne 4. narozenin).  
Služba je poskytována každý pracovní den od 1. 7. 2019, pondělí až pátek od 7:30 do 15:30 a od 
1.9.2019 v době od 7:00 do 15:00 . 
Minimální délka pobytu dítěte v zařízení je 3 hodiny dopoledne nebo odpoledne. 

Na 1 kapacitní místo může být zapsáno více dětí, které se mohou v rámci krátkodobé docházky střídat.  
Při zcela naplněné kapacitě (4 děti v jednom okamžiku) není možné další dítě k péči přijmout. Lze jej 
však zařadit mezi náhradníky, kterým bude v případě uvolnění místa toto místo nabídnuto. 
Děti jsou přijímány na základě podané písemné přihlášky. O přijetí dítěte k docházce v zařízení se 
rozhoduje podle kritérií přijetí doporučených řídícím orgánem projektu: pořadí podané přihlášky a 
splnění podmínek pro docházku dítěte (prokazatelná vazba obou rodičů na trh práce po celou dobu).  
Na základě přihlášení dětí je sestaven pořadník, v případě uvolnění místa v zařízení je nabídnuto toto 
místo žadateli, který je další v pořadí. Odmítne-li tento žadatel nabídnuté místo, bude z pořadníku 
vyloučen, a místo bude nabídnuto dalšímu žadateli v pořadí. 
 
Dokumenty vyžadované před nástupem dítěte do zařízení: 

Přihláška dítěte 
Potvrzení o vazbě na trh práce obou rodičů 
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do mikrojeslí 
Evidenční list dítěte 
 
Se zákonnými zástupci dítěte je před jeho nástupem do zařízení uzavřena Smlouva o poskytování služby 
péče o dítě. 
V případě změn osobních údajů (např. kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna) nebo údajů týkající se 
dítěte (např. změna v osobách uvedených v Evidenčním listu dítěte) jsou rodiče povinni změnu ihned 
nahlásit. Uvedení nepřesných, neúplných či nepravdivých údajů může  být důvodem k vyloučení dítěte 
z docházky do Mikrojeslí Komínek. 
V případě, že dítě nebude do zařízení docházet dle sjednaných podmínek ve smlouvě a nebude řádně 
omluveno, bude jeho místo nabídnuto dalšímu zájemci. 
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Zařízení si vyhrazuje právo na odmítnutí dítěte z důvodů, které sdělí rodiči (např. naplněná kapacita 
zařízení, nedoložení potřebné dokumentace). Zařízení si rovněž vyhrazuje právo dítě z mikrojeslí 
vyloučit ze závažného důvodu, který sdělí rodiči (např. při nepřizpůsobení se dítěte režimu v 
mikrojeslích, zdravotních či psychických důvodech, které se zjistí v průběhu docházky). 

V případě, že dítě bude vyzvedávat jiná osoba než zákonní zástupci dítěte, musí být tato osoba uvedena 
v Evidenčním listu dítěte, pokud bude dítě vyzvedávat nezletilý sourozenec, uzavře zákonný zástupce 
se zařízením Dohodu o převzetí dítěte nezletilým sourozencem. 
O přijatých dětech a jejich zákonných zástupcích bude vedena nezbytná evidence, se kterou bude 
nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Povinná výbava dítěte do zařízení (vše viditelně označené): 

− přezůvky 

− pohodlné oblečení do třídy, které si děti mohou umazat 

− vhodný oděv a obuv k pobytu venku podle počasí včetně pláštěnky 

− náhradní oblečení (ponožky, punčocháče, tričko, tepláčky nebo legíny, tričko s dlouhým rukávem, 
mikina, náhradní spodní prádlo a igelitové sáčky na znečistěné prádlo) 

− pyžamo 

− plenky, vlhčené ubrousky, dětskou kosmetiku podle individuální potřeby dítěte 

− malou měkkou hračku k odpočinku (jsou vyloučeny hračky z tvrdého materiálu a makety zbraní) 

Oblečení musí být čitelně označené. Své osobní věci si děti ukládají do šatního prostoru. Dítě by nemělo 
nosit žádné šperky, přívěsky a řetízky. Pokud rodiče na nich trvají, pečující osoby nenesou odpovědnost 
za škody způsobené jejich ztrátou, poškozením nebo zničením. 
 
Stravovací a pitný režim: 

Provozovatel a poskytovatel služby péče o děti dodávky stravy ani nápojů (mimo pitnou vodu) 
nezajišťuje, pečující osoby stravu a nápoje pouze podávají (připravují) dětem podle přání a určení 
zákonných zástupců dětí. Strava pro dítě bude vždy předána s dítětem pečující osobě při příchodu do 
zařízení, řádně zabalena a označena jménem dítěte.  
 
Běžný režim dne:  

  7:00 –   8:00 příchod dětí, snídaně, individuální hra 
  8:00 –   9:00 hraní, povídání, protahovací cvičení; pracovní, tělesná, hudební a výtvarná výchova 
  9:00 –   9:30 úklid hraček a pomůcek, hygiena, svačina 
  9:30 – 11:15 příprava na pobyt venku, pobyt venku  
11:15 – 11:30 hygiena 
11:30 – 12:00 oběd  
12:00 – 14:00 ukládání do postýlek, spánek, odpočinek 
14:00 – 14:30 hygiena, svačina 
14:30 – 15:00 individuální hra, odchod dětí 

Uvedený režim dne je orientační a aktuálně se přizpůsobuje individuálním a situačním potřebám dětí, 
podle potřeby se stanovená časová rozmezí upravují. V případě nepříznivého počasí budou děti 
rozvíjet pohybové dovednosti ve veřejné herně  Komunitního centra.  
 
Provádění úklidu v mikrojeslích:  

Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v mikrojeslích, se provádí pravidelný 
úklid denně: 

− setřením všech podlah a povrchů na vlhko  
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− vynášením odpadků 

− umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků čisticími prostředky s dezinfekčním účinkem 

− omytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení  
Celkovým úklidem všech prostor, včetně mokrého čištění koberců, předmětů a hraček dvakrát ročně. 
 
Běžná údržba, malování bude zajištěna podle potřeby.  
Čistící a úklidové prostředky jsou uloženy bezpečně mimo dosah dětí. 

Nakládání s prádlem:  

Ručníky jsou měněny jednou týdně, v případě potřeby ihned. Lůžkoviny jsou měněny jednou za tři 
týdny, v případě potřeby ihned. Použité prádlo je skladováno v prostoru k tomu určeném – úklidová 
místnost. Čisté prádlo je skladováno v úložných prostorách mikrojeslí. 
 
Práva a povinnosti: 

Dítě má právo na: 

− bezpečí, ochranu zdraví 

− ochranu před diskriminací 

− svobodu projevu 

− vzdělání a všestranný rozvoj osobnosti, nadání, IQ, EQ, psychických i fyzických schopností  

− na zdravé prostředí a kvalifikovanou péči 

Rodiče (zákonní zástupci dítěte) mají právo na: 

− informace o dítěti, o jeho chování a aktuálním zdravotním stavu 

− osobní konzultace s osobami pečujícími o jejich děti 

− informace se o dění v mikrojeslích, o připravovaných akcích a vyjádření se k nim 

− osobní seznámení se s prostředím mikrojeslí a pečujícími osobami 
 
Rodiče (zákonní zástupci dítěte):  

− se řídí provozním řádem 

− jsou povinni neprodleně nahlásit změny údajů podle podmínek užívání služby mikrojeslí 

− dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mikrojeslí, s jinými dětmi a dalšími účastníky 
pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti 

− mají povinnost dodržovat provozní dobu mikrojeslí 

− službu mikrojeslí mohou využívat pouze ve smluvených dnech a hodinách 

− jsou povinni řádně předem omluvit nepřítomnost dítěte v mikrojeslích 
Pokud dítě náhle onemocní, je rodič povinen omluvit nepřítomnost dítěte co nejdříve. Stejně důležité 
je nahlásit předem návrat dítěte do zařízení. Omlouvat nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky, 
a to vždy do 8:00 hodin ráno téhož dne. Plánovaná předem známá nepřítomnost dítěte musí být 
oznámena včas a s předstihem. 
Opakovaná neomluvená absence dítěte v mikrojeslích je považována za porušení pravidel Provozního 
řádu a Smlouvy o poskytování péče o dítě a může vést k ukončení Smlouvy a poskytování služby. 
Povinností zákonných zástupců je přivést dítě do mikrojeslí pouze v takovém zdravotním stavu, který 
není zdrojem nákazy pro ostatní děti ve skupině (např. infekční, respirační nebo střevní onemocnění). 
Do prostor mikrojeslí, mimo chodbu, je zákaz vstupu v obuvi. V celém areálu zařízení je zakázáno 
kouření, požívání alkoholu a omamných látek. 
 
Řešení mimořádných událostí: 

Mikrojesle poskytují péči o děti od okamžiku převzetí od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby 
až do okamžiku předání těmto osobám. Pečující osoby jsou povinny předat dítě jen zákonným 
zástupcům a jimi určeným osobám, oprávněným k vyzvedávání dítěte.. 
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Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do konce provozní doby, bude kontaktován telefonicky. 
Pokud se nebude možno spojit se zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou a nepodaří se dítě  
předat pověřené osobě ani do 60 minut po skončení provozní doby, tj. do 16:00, pečující osoba 
mikrojeslí kontaktuje Policii ČR. 
 
Do zařízení může být přijato pouze zdravé dítě. Při jakékoliv změně zdravotního stavu dítěte jsou rodiče 
povinni pečující osoby neprodleně informovat. Zákonní zástupci nesmějí umisťovat děti, které byly 
jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Pečující 
osoby mikrojeslí mají právo požadovat od zákonného zástupce dítěte lékařské potvrzení o ukončení 
nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění – lékař, běžné 
onemocnění – čestné prohlášení). Poskytovatel péče si v případě pochybností o zdravotním stavu 
dítěte vyhrazuje právo dítě do mikrojeslí nepřijmout.  
Pokud dítě onemocní v průběhu dne v zařízení, např. při zvýšení tělesné teploty, bude tato skutečnost 
oznámena telefonicky zákonným zástupcům, kteří jsou povinni si dítě ze zařízení neprodleně 
vyzvednout a zajistit dítěti lékařskou péči. 
Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v Zařízení i při pobytu venku. Pro 
pobyt dětí se doporučuje pevná obuv a bačkory, ne pantofle, náhradní oblečení, včetně spodního 
prádla. Oblečení by mělo být pohodlné, řádně označené. Zařízení nenese odpovědnost za znečištění 
oblečení a obuvi. 
Stane-li se úraz v době péče v mikrojeslích, jsou povinny pečující osoby zajistit ošetření dítěte a 
neprodleně oznámit úraz rodičům. Podle závažnosti zranění provede ošetření pečující osoba 
dostupným zdravotnickým vybavením lékárničky v prostoru zařízení, popř. zajistí přivolání lékaře. 
Veškeré úrazy jsou evidovány v knize úrazů. Pracovnice mikrojeslí neprodleně zajistí základní ošetření 
a v případě potřeby zajistí doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a zpět. O události a 
provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte. 
 
Připomínky, oznámení a náměty: 

k provozu mikrojeslí lze podávat pečujícím osobám mikrojeslí nebo vedení mikrojeslí. 

Kontaktní osoba:  

Bc. Alena Rasochová 
Email: alena.rasochova@masvas.cz 
Telefon: 608 632 157 
 
Tento provozní řád je platný a účinný od 1. 9. 2019. 
 
Ve Vizovicích, dne 1. 9. 2019 

Zpracovala: Bc. Alena Rasochová 
 

 


