
PROVOZNÍ ŘÁD MINIŠKOLKY AMINA

Provozní doba: 
  Pondělí - Pátek od 7.00 do 16.00 hod 

Režimové požadavky
 
Příchod dětí: 
  Do miniškolky přicházejí děti na základě domluvy s pečovatelkou. Rodiče jsou povinni dítě osobně předat pečovatelce, 

teprve potom mohou opustit prostory školky. Děti jsou přijímány do 8:00 hod. Po předchozí domluvě lze čas příchodu 
upravit, ale s ohledem na program a aktivity miniškolky.

  Režim dne je přizpůsoben skupině dětí ve věku zpravidla od 1 roku do 3 let. Pečovatelky jsou povinné režim pružně 
přizpůsobovat potřebám dětí. 

Odchod dětí:
  Odchod dětí řídí se zaplacenou službou - odpoledne od 15,00 – 16,00 hod,  případně na požadavek rodičů v poledne od 

12,00 – 12,30 hod. Děti jsou předávány pouze rodiči, nebo po dohodě s rodiči určenému zástupci.

Nepřítomnost dítěte v miniškolce:
  Nepřítomnost dítěte  z důvodu nemoci, dovolené apod. se z uhrazené částky za služby neodečítá. Dítě má zajištěno místo 

dle uzavřené smlouvy, proto bude rodiči účtována platba vždy za celé období, na kterou je smlouva uzavřena bez ohledu 
na nepřítomnost dítěte

Denní program:
  Činnosti řízené pečovatelkami  se prolínají ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby a zájmy dětí. 
  Délka činností je adekvátní k věku dítěte a nabízená činnost vychází z potřeb a zájmu dítěte. 
  Zařazovány jsou aktivity odrážející momentální potřeby dětí. 
  Denní program je upraven pro potřeby zařízení. 

Pohybové aktivity: 
  Dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

Pobyt venku: 
  Probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách podle programu dětí (dle počasí).
  Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10° C, při silném větru, dešti a inverzích. 
  Pozemek k pobytu venku: velmi prostorná zahrada, vybavená herními prvky a pískovištěm. Venkovní plochy jsou 

udržovány sekáním a závlahou, denně se provádí úklid, a vizuální kontrola hracích prvků. Pískoviště se zakrývá a je 
zajištěna pravidelná výměna, doplňování a kropení písku. 

  Pobyt venku bude probíhat i na městském hřišti před miniškolkou – přizpůsobeno věkové skupině dětí.

Odpočinek a spánek: 
  Po obědě
  Respektujeme individuální potřebu spánku dětí. 
  Všechny  děti odpočívají cca 30 min. na matracích při poslechu čteného slova (pohádky) či relaxační hudby.

Amina miniškolka  
Ve Višňovce 142, Lysá nad Labem, Litol
Jana Otradovcová
IČO: 70731624, Tel: 774 407 196
email: info@aminams.cz, web: www.aminams.cz
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datum Amina miniškolka - Jana Otradovcová

Stravování:
 
Oběd: 
  Pro zájemce je zajištěn oběd vhodný pro malé děti.
  Jídlo je přepravováno a uchováváno podle hygienických standardů.
  Oběd je podáván v době 11.30 – 12.00 hod. 
  Množství stravy si určuje dítě.  
  Při stolování jsou děti vedeny k používání příborů a samostatnosti.
  Pro servírování oběda jsou k disposici misky, talíře a příbory odpovídající dětské ergonomii. 
  Odhlášení oběda je možné pouze do 7,45 hod. daného dne, pokud nebude v této době oběd odhlášen, bude účtován 

rodičům. 
Svačiny: 
  Podávají se v době od 9.00 hod, odpoledne od 14,45 hod.
  Svačiny si rodiče nosí sami, uloženy jsou v lednici určené pro miniškolku. 
  Servírování probíhá pod dohledem pečovatelky. 

Pitný režim:
  Děti mají po celý den k dispozici čerstvé tekutiny (čaj, vodu, vodu se sirupem). 
  Pečovatelky dbají na rovnoměrný příjem tekutin podle aktivit dětí a počasí. 

Otužování a hygiena: 
  Místnosti, kde se děti pohybují, jsou pravidelně větrány a přiměřeně temperovány (podle plánovaných aktivit).
  Pečovatelky dbají na dostatečný a pravidelný pobyt venku.
  Pečovatelky doporučují správné a přiměřené oblečení dětí, ale dbají zásad rodičů.
  Děti si pravidelně myjí ruce
  Děti si po obědě čistí zoubky (vlastní kelímek, kartáček a zubní pasta). 

Rodiče zodpovídají za vhodný oděv a obuv pro děti v souvislosti s počasím, doporučujeme několik vrstev, které se dají dle 
potřeby přidávat nebo ubírat, pečovatelky dbají na teplotní komfort dětí dle aktuálních aktivit a vývoje počasí. 

Způsob nakládání s prádlem 

  Lůžkoviny se mění jednou za 14 dní, v případě potřeby ihned.
  Ručníky se mění jednou za týden, v případě potřeby ihned.
  Čistotu používaného prádla zajišťujeme praním v pračce na 60 °C. 
  Prádlo sušíme v letním období venku na sušáku, v zimním období v sušičce.
  Čisté prádlo a lůžkoviny jsou skladovány ve skříních k tomuto účelu vyhrazených.
  Použité lůžkoviny a prádlo se před praním skladují odděleně od čistého. 

Provozní řád Miniškolky Amina je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce a zaměstnance Miniškolky.
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