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Vnitřní řád - mikrojesle Brumov-Bylnice 

 

1. Údaje o zařízení 

Adresa: Mikrojesle Brumov-Bylnice, Mýto 463, 763 31 Brumov-Bylnice 

Provozovatel: Charita Valašské Klobouky, církevní právnická osoba, Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky 

Telefon: 739 524 368, Mgr. Tomáš Naňák, statutární zástupce 

Telefon do zařízení:    607 345 277   

Emailová adresa: malenka.bb@valklobouky.charita.cz 

Web: www.valklobouky.charita.cz 

IČO: 73633607 

Kapacita: 4 děti 

Provozní doba: 7:00 – 16:00 hodin 

Zaměstnanci: 2 chůvy, střídání ve směnách dle rozpisu 

 

2. Přijímání dětí do mikrojeslí 

Do mikrojeslí jsou přijímány děti ve věku 0,5 – 4 roky na základě písemné přihlášky a přijímacího protokolu, který 

je uveřejněn 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 

součet bodů protokolu. 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 pracovním poměru, evidenci na ÚP, potvrzení o studiu, OSVČ doklad o 

účasti na důchodovém pojištění. Každou změnu na pracovním trhu je rodič povinen hlásit a doložit. 

Při přijetí do mikrojeslí se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délka pobytu v těchto 

dnech. Děti, které byly přijaty, by měly mikrojesle navštěvovat pravidelně.  
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3. Provoz mikrojeslí 

Provoz je celodenní od 7:00 do 16:00 hodin. Rodiče při příchodu předají osobně dítě chůvě nejdříve v 7:00 hodin a 

nejpozději 8:00hodin, aby se příliš nenarušoval program dne. Od 8:00 hodin už probíhá dopolední program. 

Rodiče nebo jiný dohodnutý doprovod předává dítě až ve stanovených prostorách (chodba před samotným 

prostorem mikrojeslí v 1.patře budovy). Při odchodu je nutno si dítě vyzvednou s dostatečným časovým 

předstihem, tak, aby se v mikrojeslích v 16:00 hodin uzamklo. Vyzvednutí dětí probíhá buď po obědě v čase 12:15-

12:30 nebo odpoledne od 14:30. 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.) Nezletilým a jiným osobám např. sourozencům, známým…bude dítě předáno pouze na základě 

písemného souhlasu rodičů, tento souhlas je možné pracovníky ještě zkontrolovat telefonicky. 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, aj. Přerušení provozu v tomto případě 

bude zveřejněno.  

Nepřítomnost dítěte musí rodič neprodleně a včas nahlásit a telefonicky omluvit a to nejpozději do 7:30 ráno. 

Dále rodič nahlásí předem pracovnicím mikrojeslí 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, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, 

průjem, zvracení, vši – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, 

běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na chůvy. V případě 

akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu 

proti rýmě apod. Při předání dítěte chůvě sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním 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. Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme 

dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (jedná se o dlouhodobé onemocnění). 

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.  

Ochrana před patologickými jevy, šikanou a násilím. Chůvy dbají, aby etická a právní výchova ke zdravému 

životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se vzdělávacím programem mikrojeslí. 

Chůvy jsou povinné v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad dětmi po celou dobu provozu. 
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Chůvy nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí v budově 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. 

Ve vypůjčených prostorách je zákaz kouření. 

Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky, 

tričko, apod. pro pobyt v mikrojeslích). Hygienické potřeby dle požadavků mikrojeslí. 

Každé dítě musí mít jiné oblečení do prostoru mikrojeslí a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně ve 

skříňkách (boxech) označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. 

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, případně dle potřeby. 

 

 

5. Platba za pobyt dítěte v mikrojeslích 

Pobyt je plně hrazen z dotace evropských fondů MPSV. Rodič dle dohody přináší aktuálně materiální potřeby na 

provoz. 

6. Stravování 

Rodič dítěti přináší v jménem označených boxech svačinku/ky. O pitný režim se stará personál. Oběd je zajišťován 

po dohodě s rodiči od externího dodavatele, na konci měsíce proběhne vyúčtování za odebranou stravu a zároveň 

platba za zajištění pitného režimu (5,-Kč/den). 

Boxy či strava je uložena v chladničce v oddělených krabicích pro každé dítě zvlášť. 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. Dále rodič podpisem stvrzuje denní pobyt a jeho rozsah dítěte 

v mikrojeslích. 

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 projektu, která záležitost projedná. Rodiče sami vyzvedávají dítě 
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z mikrojeslí. Pokud tak nemohou učinit, předá chůva dítě osobě, která je napsaná na formuláři – přihlášce. Pokud 

dítě nebude vyzvednuto z mikrojeslí do 16:00 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 a za jejich asistence se dítě dopraví do nejbližšího dětského zařízení s celodenní péčí. Pokud bude 

učiněno jinak, přebírá ten, kdo dítě odvede z mikrojeslí bez písemné souhlasu u rodičů, právní odpovědnost za 

dítě se všemi důsledky. 

 

Popis úklidových prací 

Denně: na vlhko úklid podlahy a vysání kobercových ploch v místnostech pravidelně používaných – běžný úklid 

pracovních ploch, nářadí a hraček, stoly, umyvadla. Vynášení odpadků. 

Jedenkrát týdně: vnitřní stěny chladících zařízení s následnou desinfekcí, skříně na potraviny, desinfekce pomůcek. 

Jedenkrát za měsíc: dveře, otopná tělesa, svítidla 

 

Harmonogram úklidu hygienických zařízení a přilehlých prostor:  

Denně: podlahy, umyvadla, sedátka na záchodové míse, nočníky. Mechanická očista a následná desinfekce 

podlah, záchodových mís, 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, ručníky 1x týdně. 

Čisté a použité prádlo se skladují odděleně. Použité ve vyčleněném prostoru mimo dosah dětí. 

 

Schválil dne: 25.8.2017 

Mgr. Tomáš Naňák 

statutární zástupce organizace 

 

 

Platnost vnitřního řádu od 1.9.2017 

 


