PROVOZNÍ ŘÁD MIKROJESLÍ PROBOŠTOV
Provozovatel:
Lesní MŠ Samorost, z. s. (dále „provozovatel“ nebo „mikrojesle“)
Sídlo:
Moskevské nám. 2163/2a, 41501 Teplice
Telefon:
777 989 026
Email:
lesni.jesle@gmail.com
IČO:
03299716
číslo účtu:
2900655378/2010
zastoupený MVDr. Josefou Kolmanovou, předsedkyní Lesní MŠ Samorost z.s.
Adresa Mikrojeslí Proboštov:
Ul. Panský les, 417 12 Proboštov
Charakteristika mikrojeslí:
Mikrojesle Proboštov jsou zařízením denní péče o děti ve věku 6 měsíců až 4 roky. Provoz je inspirován
lesními mateřskými školami. Část programu proto probíhá venku za každého počasí. Z charakteru
zázemí a každodenního pobytu v přírodě vyplývá přirozené ekovýchovné působení programu. Chůvy s
dětmi obvykle vyrážejí do okolního lesa, kde tráví dopoledne. Začátek a konec dne tráví děti obvykle
v zahradě mikrojeslí.
Počet a věk dětí ve skupině: max. 4 děti ve věku 6 měsíců až 4 roky.
Provozní doba mikrojeslí počínaje 1. květnem 2017:
Po, Út, St, Čt, Pá: 7:30 – 17:00
Ve dnech státních svátků a o víkendech je provoz mikrojeslí přerušen. Mikrojesle také zůstávají
uzavřeny v den, kdy nedorazí žádné z přihlášených dětí.
Denní časový rozvrh:
7:30 - 8:30
Příchod do mikrojeslí
9:00
Zahájení – uvítací kruh
9:30
Dopolední svačina
10:00 – 11:00 Program venku mimo areál mikrojeslí
11:00 -11:30 Hygiena a příprava na oběd
11:30-12:00
Oběd
12:00-14:00
Polední klid, čtení pohádky po obědě, spánek/klidové aktivity nespících dětí
14:00 -17:00 Tvoření a činnosti v okolí základny, vyzvedávání dětí z mikrojeslí
14:30
Odpolední svačinka
17:00
Uzavření mikrojeslí
ZÁZEMÍ A VYBAVENÍ MIKROJESLÍ
Proboštov je dostupný v rámci teplické MHD, cesta autem z centra Teplic trvá cca 10 min. Samotné
místo Panský les je lokálním biocentrem a je lemováno dalšími lokalitami, které budou pro mikrojesle
využívány – proboštovský lesopark, louka, alej, rybník zemědělské plochy farmy v Drahůnkách a další.
V zahradě mikrojeslí jsou ovocné stromy a keře, ohniště, kompost, prolézačky a houpačky.
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V bezprostřední blízkosti Panského lesa je na soukromém pozemku zázemí mikrojeslí, které sousedí s
Lesní MŠ Samorost. Děti zde mají prostor pro tvoření, pěstování, ale i oběd a polední spánek a ukládání
náhradního oblečení. Objekt mikrojeslí lze vytápět a je zde zavedena elektřina.
ODPOČINEK
Děti mají k dispozici skládací postýlky pro odpočinek po obědě. Každé dítě má v mikrojeslích
uskladněn vlastní označený spacák. Po použití se spacáky sbalí do obalů a uskladní.
Každé dítě musí mít v mikrojeslch uloženou vlastní sadu náhradního oblečení, ideálně v podepsaném
látkovém sáčku. Tato sada musí být podepsána a rodičem pravidelně kontrolována a doplňována.
Rodiče jsou zodpovědní za pravidelnou kontrolu čistoty a úplnosti sady náhradního oblečení.
STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM
Oběd je zajištěn z jídelny ZŠ Edisonova Teplice dovážkou. Součástí oběda je i nápoj (pitná voda, šťáva
v letním období, čaj v chladných dnech).
V případě speciální diety je možno dávat dítěti vlastní obědy a odpolední svačiny. Oběd je v takovém
případě ohříván v mikrovlnné troubě, kterou mikrojesle disponují.
Dopolední a odpolední svačinu a nápoj si dětí nosí z domova.
Příležitostně je příprava oběda, příp. svačiny součástí vzdělávacího programu. V takovém případě dbá
chůva na dobrou hygienickou úroveň a předem upozorní rodiče dětí.
PITNÁ VODA, VODA PRO OSOBNÍ HYGIENU
Pitná voda je zajištěna z vodovodního řadu. V mikrojeslích je skladována v čistých barelech s výpustí.
Nádoby jsou při výměně vody vždy vyplachovány pitnou vodou a pravidelně dezinfikovány. Pro mytí
rukou je připravována teplá voda.
TOALETA A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V areálu LMŠ se nachází suchá toaleta upravená pro možnosti dětí.
V objektu mikrojeslí bude vybudováno WC s napojením na kanalizaci.
Odpad se třídí do označených košů a děti jsou vedeny k chápání souvislostí ekologické zátěže, která
tvořením odpadu vzniká. Rodiče dbají na to, aby v mikrojeslích vznikalo odpadu minimum například
tím, že svačina bude v pevné krabičce místo sáčků, využitím látkové utěrky k čištění rukou, látkových
kapesníků atd.
ÚKLID, ÚDRŽBA AREÁLU MIKROJESLÍ
Chůvy jsou zodpovědné za řádný úklid prostor po skončení dne. Úklid po každém provozním dni
představuje především zametení podlahy, umytí jídelních stolků, srovnání přezůvek, úklid hraček,
vyčištění předsíně, případně další úklid dle sezóny a potřeby. Generální úklid se provádí 4x ročně.
Zpravidla se jej účastní rodiče formou společné brigády.
PŘEBÍRÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Při ranním příchodu přebírá dítě osoba pověřená LMŠ za podmínky, že tato osoba vysloví souhlas
s převzetím dítěte. LMŠ nezodpovídá za dítě, které mu nebylo osobně předáno rodičem či osobou
zmocněnou rodičem.
Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem do 17:00.
Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového stavu,
který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v LMŠ. Taktéž dítě nebude přijato k dennímu programu,
pokud nebude mít přiměřené vybavení odpovídající klimatickým podmínkám. V těchto případech
nemají rodiče nárok na náhradní docházku.
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Postup při zhoršení zdravotního stavu dítěte
Rodiče jsou zodpovědní za to, že předávají své dítě do školky zdravé. Žádáme rodiče, aby nechali své
dítě doma, pokud u něj zpozorují některý z následujících symptomů:
-teplota vyšší než 38°C
-zvracení
-průjem
-bolest v uchu
-bolest v břišní oblasti
-bolest při močení
-vši, hnidy
-vyskytlo-li se v rodině jiné infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka, vážný typ chřipky apod.)
Chůva je oprávněna dítě do mikrojeslí nepřijmout, usoudí-li, že dítě je v takovém zdravotním stavu, že
by jeho přítomnost ohrožovala jeho zdraví nebo zdraví ostatních dětí.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mikrojeslích jsou rodiče telefonicky neprodleně
informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. V těžkých akutních případech je přivolána
rychlá záchranná služba a rodiče jsou okamžitě informováni.
Chůvy jsou školené v poskytování první pomoci. V prostorách mikrojeslí i během pobytu v přírodě má
chůva k dispozici lékárničku s vybavením.
V případě, že chůva objeví na těle dítěte přisáté klíště, bude mu toto odborně odstraněno a místo poté
ošetřeno a označeno permanentním fixem pro možnost kontroly místa rodiči. V případě, že rodič s tímto
postupem nesouhlasí, uvede toto v Příloze č. 1 Smlouvy o převzetí dítěte do péče.
SPOLUPRÁCE S RODIČI
Otevřenou a průběžnou komunikaci mezi chůvami a rodiči považujeme za základ úspěšné spolupráce. V
případě jakýchkoliv dotazů ohledně Vašeho dítěte neváhejte kontaktovat chůvy nebo vedení LMŠ.
Mailem budete pravidelně dostávat informace týkající se provozu, slavností, výletů a mimořádných akcí,
jídelníčku a ostatních sdělení ohledně mirkojeslí.
Vítáme a podporujeme zapojení rodičů do činnosti mikrojeslí formou dobrovolnictví, jedná se např. o
fundraising, firemní či individuální sponzoring, věcné dary, rukodělné materiály, papíry na kreslení
apod.
Jsme otevřeni Vašim nabídkám pomoci, neváhejte se na nás obrátit se svými nápady a návrhy.
Rodiče si mohou vyžádat též slovní vyjádření chůvy k pobytu dítěte ve školce. Chůva poskytne rodičům
zpětnou vazbu o kolektivní práci dítěte, jeho talentech a chování, a to vždy podle individuální domluvy
rodiče s chůvou nebo provozovatelem mikrojeslí.
POVINNÉ VYBAVENÍ DÍTĚTE
 pláštěnka
 holínky
 nepromokavá pevná kotníková obuv
 šusťákové/nepromokavé kalhoty a bunda nebo kombinéza
 zimní kombinéza nebo souprava, teplé spodní oblečení, rukavice, vlněné ponožky
 větrovka
 náhradní oblečení pro uložení ve školce po celý rok (ponožky, spodní prádlo, trička, kalhoty
nebo tepláky, svetr nebo mikina)
 kšiltovka nebo čepice/klobouk proti větru/slunci
 domácí obuv (sandále, crocsy)
 pohodlný batoh s popruhy přes obě ramena a přezkou přes prsa
 spacák
Náhradní oblečení budou mít děti uložené v látkových pytlích či taškách, veškeré oblečení a obuv musí
být čitelně podepsáno.
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Za chladných zimních měsíců žádáme rodiče o nastudování a zajištění oblečení dětí dle následujících
pokynů:
1) Zateplení
Přírodní materiály jako vlna nebo hedvábí se uplatňují skvěle jako vnitřní vrstva nejbližší tělu. Klíčovou
úlohou této vrstvy je odvádět vlhkost pryč z pokožky a zahřát kůži propustnou vrstvou tak, aby ji
udržovala teplou a odváděla pot.
2) Střední vrstva
Jedná se o další zateplovací vrstvu. Jejím úkolem je vytvořit vzduchový prostor mezi pokožkou dítěte
a klimatickými vlivy. Vzduch napomůže dítěti udržet optimální tělesnou teplotu. Vlněné svetry z merino
vlny nebo bavlněný fleece jsou vděčnými materiály a neškrábou ani citlivější kůži.
3) Vnější „slupka“
Nepromokavá a větru odolná, zároveň prodyšná vrstva.
4) Obuv
Volte raději o půl až číslo větší. Vytvoříte tak opět vzduchovou vrstvu, která napomůže chodidlu být v
teple, dítě se tak vyvaruje promrzlých prstíků. Obuv pravidelně impregnujte. Při koupi obuvi nové volte
vzhledem k zručnosti dítěte zavazování na suchý zip. Pro snazší zavazování obuvi na tkaničky pořiďte
dítěti tzv. chytré tkaničky, které není nutné vázat na kličku.
Pro teplé dny vybavte dítě lehkou bavlněnou/hedvábnou/konopnou košilí nebo trikem s dlouhými
rukávy. Prostředí pod korunami stromů je chladné v porovnání s intenzivně osluněným prostorem. Děti
budou mít po celý den na hlavách pokrývku, šátek, kšiltovku, klobouček. Vhodné je oblečení světlé
barvy, které je lépe vidět a odráží sluneční záření.
Rodiče pravidelně sledují aktuální předpověď počasí, aby mohli adekvátně vybavit dítě pro venkovní
program.
V případě jakýchkoli nejasností neváhejte vhodnost oblečení pro aktuální povětrnostní podmínky
konzultovat s chůvami.
Nedávejte dětem do mikrojeslí hračky, sladkosti a žvýkačky či jiné cennosti. Sladkosti lákají hmyz
(vosy, včely) a vlastní hračky odvádějí pozornost dítěte od společného programu.
Pokud má dítě svého oblíbeného plyšáka na spaní, můe si jej samozřejmě přinést.
KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY ŠKOLKY
Základna Mikrojeslí:
Tel.: 605 843 235
Dana Šestáková Hladíková
Tel.č.: 724299829
Josefa Kolmanová (dotazy k provozu mikrojeslí, fundraising, propagace, nabídka spolupráce,
dobrovolníci, faktury a platby)
Tel.: 777 989 026
duben 2017
Zpracovala: Ing. Dana Šestáková Hladíková
Za správnost odpovídá: MVDr. Josefa Kolmanová, předsedkyně Lesní MŠ Samorost, z. s.
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