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Provozní řád 

mikrojeslí Vochomůrky 
 

 

I. Údaje o zařízení 

Název zařízení: Vochomůrky 

Typ zařízení: mikrojesle  

Kapacita: 4 děti 

Adresa zařízení: Vochov 228, 330 23 

Provozovatel: Vochomůrky, z.s., Vochov 40, 330 23, IČ 07596952 

Kontakt: vochomurky@email.cz  

Datum zahájení mikrojeslí: 1.6.2019 

 

II. Podmínky poskytování služby 

Do mikrojeslí jsou přijímány děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let. Přijímání dětí 

probíhá na základě podané přihlášky, věku dětí vzhledem ke zbytku kolektivu z hlediska 

bezpečnosti práce a volné kapacity zařízení. 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.  

Rodiče dítěte dokládají 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. 

Služba je poskytována zcela zdarma při splnění podmínek projektu.  

 

III. Podmínky provozu 

V rámci péče se v mikrojeslích zaměřujeme na podporu rozvoje dětí cestou přirozené 

výchovy, položením základů učení, zdravotních a sociálních návyků na základě jejich 

schopností, zájmů a potřeb, a zejména na individuální přístup. Péče o děti odpovídá věkovým 

a individuálním potřebám dětí. 
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Do kolektivu může být přijato pouze dítě zcela zdravé, bez příznaků onemocnění. 

Pracovnice mají právo nepřijmout do mikrojeslí děti nemocné, s nachlazením, infekčními 

onemocněními apod. Pracovnice má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o 

ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 

Děti do mikrojeslí potřebují: přezůvky, pyžamo, náhradní oblečení a spodní prádlo, 

pláštěnku a holínky, a dle potřeby pleny a vlhčené ubrousky, apod. Děti musí mít své věci 

označené, podepsané.  

Provozní doba v pracovní dny: 7:00 – 15:00 

 

IV. Rozsah a frekvence úklidu 

Úklid v prostorách se provádí 1x denně: setřením všech podlah a povrchů na vlhko, 

koberce se čistí vysavačem, vynesením všech odpadků, umytím a dezinfekcí WC a umyvadel; 

1x týdně: omytím a dezinfekcí omyvatelných ploch a stěn hygienických zařízení; 2 x ročně: 

umytím oken, celkovým úklidem všech prostor. 

Výměna ručníků se provádí jednou za týden, v případě potřeby ihned. Výměna 

lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned. Ručníky a lůžkoviny 

se skladují odděleně. Použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo 

dosah dětí.  

 


