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SANITAČNÍ ŘÁD
platný od 1.5.2020

1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Dětská skupina Miniškolička Žabička  se nachází v přízemí v budově Elektrocentra v Havlíčkově Brodě. 
Provozní doba je 6.30 - 17.00 hod  a to v každý všední den (pondělí - pátek). Kapacita dětské skupiny je 
12 dětí ve věku od 1 roku do 6 let. Kapacita je z velké části obsazována na tzv. sdílená místa vzhledem 
k tomu, že většina dětí dochází 2-4x týdně.  O 12 dětí se starají celkem 3 pečující osoby s potřebnou 
kvalifikací, které se pravidelně střídají na směny.

2. PROSTOROVÉ PODMÍNKY A VYBAVENÍ
2.1 Prostorové podmínky

Dětská skupina zahrnuje tyto místnosti: šatna, denní místnost pro hry a pracovní činnosti + odpočinková 
místnost, sociální zázemí. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí a prostory dětské skupiny prostorové 
podmínky splňují.

2.2 Denní místnost
Denní místnost je určena pro hru a pracovní činnosti dětí, také pro sportovní aktivity. Součástí je rovněž 
prostor vymezený pro stravování dětí. Denní místnost je vybavena nábytkem odpovídajícím věkové 
kategorii dětí a dostatečným počtem hraček a pomůcek.

2.3 Odpočinková místnost
Pro odpočinek dětí je odpočinková místnost vybavena 12 lehátky se silnější matrací. Lůžkoviny jsou 
skladovány v prostorách zajišťující větrání, každé dítě s celodenní docházkou má své vlastní ložní prádlo 
(polštář, přikrývka, prostěradlo), které se skladuje odděleně tak, aby se nedotýkaly.  Frekvence výměny 
je vždy 1x týdně,max. 1 x  za 3 týdny, dle potřeby se výměna provádí častěji nebo okamžitě při 
znečištění.

2.4 Sociální zařízení
Dětská skupina má nově zrekonstruované sociální zařízení, kde jsou k dispozici 2 malá WC a 2 malá 
umyvadla. V umývárně jsou umyvadla vybavena tekutým mýdlem a k dispozici jsou jak papírové utěrky 
na hygienické osušení rukou, tak ručníčky, které má každé dítě své a jsou oddělena, aby se nedotýkaly a 
také odpadkový koš, do kterého se použité utěrky vyhazují. Pro menší děti je k dispozici rovněž 
přiměřený počet nočníků.

2.5 Sociální zařízení a zázemí pro pečující osoby
Pro pečující osoby je určeno WC ve společných prostorách Aqua clubu Žabičky a  šatna a  rovněž zde jsou
k dispozici papírové utěrky pro hygienické osušení rukou. Zajištěn je i prostor pro ukládání civilního 
oděvu a obuvi pečujících osob.

2.6 Výdejna jídla
Jídlo je dětem vydáváno v jednorázových termoobalech obalech, které jsou po použití spolu s 
nedojedenou stravou vraceny zpět do stravovacího zařízené Okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě.

3. ÚKLID
3.1 Úklid

- Hlavní úklid i úklid dle potřeby provádí pečující osoby. Úklid se provádí průběžně dle 
harmonogramu, vždy mimo provozní dobu zařízení. Úklidové pomůcky jsou uloženy mimo dosah 
dětí v úklidové místnosti, která je uzamčena. 

- K čištění je používán dezinfekční prostředek určení pro čištění v potravinářském zařízení, který se 
vždy po 1 měsíci mění, aby nedocházelo k jeho rezistenci.

- Za kontrolu úklidu zodpovídá vedoucí DS. Ing.Jana Tvrdíková
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                     DENNÍ ÚKLID
 setření na vlhko všech podlah, okenních parapetů, krytu topných těles a klik 
 umytí stolů a dalších pracovních ploch
 úklid hraček a pomůcek
 vyčištění koberců vysavačem
 vynášení odpadků
 mytí umyvadel a všech WC a nočníků za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem 
 mytí a dezinfekce přebalovacího pultu
 mytí nádobí v myčce

- ÚKLID JEDNOU TÝDNĚ
 omytí omyvatelných částí stěn na záchodech 
 dezinfekce umývárny a záchodků, nočníků
 vnitřní stěny chladících zařízení s následnou desinfekcí
 stírání prachu na policích a skříních

- ÚKLID JEDNOU MĚSÍČNĚ
 omytí dveří, nábytku, topných těles, svítidel
 dezinfekce hraček a pomůcek

- ÚKLID DVAKRÁT ROČNĚ
 umytí oken, včetně rámů
 dezinfekce veškerého vybavení

- MIN. JEDNOU ZA TŘI ROKY
 malování prostor

3.2 Sanitace nočníků
Po použití nočníku je nutné nočník vylít na toaletě, opláchnout pod tekoucí vodou a na konci každého 
dne provozu vydezinfikovat. 

3.3 Používání přebalovacího pultu
Na přebalovacím pultu se používají podložky na jedno použití pro každé dítě, pro každé použití. Pleny se 
odkládají do speciálního koše na pleny. Mytí a dezinfekce přebalovacího pultu se provádí po skončení 
provozu.

3.4 Způsob nakládání s prádlem
Špinavé prádlo se skladuje odděleně od čistého, v omyvatelných boxech s víkem a mimo dosah dětí. 
Praní zajišťuje poskytovatel.  Pere se v prostorách poskytovatele v pračce a sušení probíhá v sušičce. Vše 
mimo provozní dobu DS. 

3.5 Způsob nakládání s odpady
Veškerý odpad je průběžně tříděn a denně odstraňován. Komunální odpad se odkládá do odpadkových 
košů opatřených odpadními sáčky, které se mění dle potřeby, minimálně však jednou denně. Dětské 
jednorázové pleny se odhazují do speciálního odpadkového koše na pleny a jednou denně se likvidují 
spolu s komunálním odpadem.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodržování řádu je závazné pro všechny pracovníky dětské skupiny. Kontrolu jeho dodržování provádí vedoucí 
dětské skupiny, popřípadě jiná pověřená osoba poskytovatele. 

V Havlíčkově Brodě        dne:1.5.2020
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