PROVOZNÍ ŘÁD PÉČE O DÍTĚ
Dětské skupiny Brouček v Jablonném nad Orlicí
Dětská skupina BROUČEK je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“.
Nachází se v budově fary na adrese Náměstí 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Prostory splňují
stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z Vyhlášky č. 281/2014 Sb. o
hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 6 dětí a Zákona č. 247/2014 Sb. o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Dětská skupina Brouček (dále také jako „DS“, nebo „skupina“) byla podpořena dotací z ESF a rozpočtu
České republiky.

Provozovatel:

Fidcon z. s., Stroužníky 99, 561 664 Jablonné nad Orlicí, IČ: 27027121

Kapacita:

6 dětí

Provozovna DS:

Dětská skupina Brouček, Náměstí 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí

I.

Úvodní ustanovení

1. Provozní řád péče o dítě v Dětské skupině Brouček (dále jen dětská skupina, nebo DS) upravuje
provoz a podmínky využívání služby péče o dítě.
2. Dětská skupina Brouček je v provozu od 1. 7. 2018.
3. Dětská skupina je určena dětem, jejichž rodiče - zákonní zástupci (dále jen rodiče), nebo alespoň
jeden z rodičů, mají vazbu na trh práce. Základním účelem provozování dětské skupiny je péče o
děti.
4. DS je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena
na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

II.

Přijetí dítěte do dětské skupiny

1. Do DS jsou přijímány děti na základě vyřízení písemné přihlášky pro dítě jeho rodiči, ve které
uvádí osobní údaje dítěte, předpokládaný a požadovaný rozsah docházky, předpokládané
zahájení a ukončení docházky.
2. Nezbytnou součástí přihlášky je vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a povinném očkování
dle očkovacího kalendáře. Pečovatelky si také mohou vyžádat doplňující informace o dítěti. DS
nemůže přijmout dítě, které nebude mít vyjádření lékaře o zdravotním stavu včetně údajů o
povinném očkování.
3. Ještě před prvním pobytem dítěte ve skupině je také nutné, aby některý z rodičů vyplnil
dokumenty pro potřeby MPSV. Jedná se o tyto dokumenty:
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o

list podpořených osob, prokazující vazbu na trh práce (potvrzení od zaměstnavatele, příp.
z OSSZ, ze školy, nebo z úřadu práce) s datem nejpozději v den, kdy dítě nastoupilo do DS,

o

monitorovací list podpořené osoby (vyplňuje a podepisuje pouze rodič)

4. DS má právo nepřijmout dítě k docházce z kapacitních důvodů, nebo jiných vážných důvodů.
Přednostně jsou přijímány děti, které budou DS navštěvovat delší dobu a pravidelně. V případě
potřeby a volné kapacity, může být dítě přijato do dětské skupiny i v průběhu roku.
5. Provozovatel a rodiče po přijetí dítěte do DS uzavírají Smlouvu o poskytování služby péče o dítě
v Dětské skupině Brouček, jejíž součástí je:
o

vyjádření souhlasu se zněním tohoto provozního řádu,

o

prohlášení o donášeném jídle vymezující odpovědnost DS a rodičů za kvalitu stravy.

III.

Provoz Dětské skupiny Brouček

1. Péče o dítě je poskytována na adrese Náměstí 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí.
2. Provozní doba DS je ve všední pracovní dny od 8:00 - 15:00 hod.
3. Den je rozdělen na dva půldny - dopoledne (8:00 - 11:30) a odpoledne (11:30 - 15:00). Dítě může
navštěvovat DS buď celodenně - minimálně však 6 hod denně, nebo jen na „půlden“ - minimálně
však 3 hod denně. Minimální docházka vychází z pravidel dotace poskytnuté pro naši DS.
Docházka dětí je sledována elektronickým systémem (čtečkou) a její tištěný záznam je
podepisován rodiči v pololetí a na konci roku.
4. Rodiče při příchodu předají osobně dítě pečovatelce, nejdříve v 8:00 hod. Děti je nutné přivést do
8:45 hod, aby se nenarušoval denní program.
5. Při odchodu je nutné si dítě vyzvednout s dostatečným časovým předstihem, doporučujeme v
14:50 hod, aby se v 15:00 DS mohla uzamknout.
6. Při prvním vstupu do DS má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče se
mohou s pedagogem dohodnout na nejvhodnějším postupu.
7. Odchod dětí z DS v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden
v přihlášce pro dítě. Nezletilým a jiným osobám (např. sourozencům, známým) bude dítě předáno
pouze na základě písemného souhlasu rodičů.
8. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají plnou odpovědnost za své dítě v prostorách DS.
9. Konkrétní rozsah využívání služby v jednotlivých dnech v týdnu je upraven ve Smlouvě o
poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Brouček (dále jen smlouva), uzavřené mezi
rodičem a poskytovatelem služby.
10.V případě volné kapacity DS (např. z důvodu absence) je možné si domluvit jednorázovou
docházku dítěte. To je možné domluvit telefonicky s odpovědnou osobou DS. I pro tento způsob
docházky platí všechny ostatní podmínky uvedené v čl. II. tohoto řádu (uzavření smlouvy, doložení
dokumentů atd.).
Vzhledem k tomu, že provoz DS se řídí pravidly poskytovatele dotace, musí dítě navštěvující
skupinu za celou dobu trvání dotační podpory (v tomto případě se jedná o naše druhé dotační
období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022) splnit tzv. bagatelní podporu, tedy celkový pobyt v DS alespoň 40
hodin.
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11.Nepřítomnost dítěte je nezbytné ohlásit den předem, pokud je známa, nebo neprodleně, pokud
se jedná o nepředvídatelnou událost. Den předem je nutné také ohlásit příchod, nebo odchod
dítěte v jinou než obvyklou dobu. Ohlásit „den předem“ znamená informovat telefonicky na číslo
731 406 079 do 15 hod, nebo emailem na dsbroucek@gmail.com do 18 hod.
12.Provozní doba dětské skupiny může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin,
případně na základě jiné nepředvídatelné a havarijní situace. O každém eventuálním dočasném
omezení provozu jsou rodiče v co nejkratším termínu informováni.
13.V době prázdnin DS poskytuje péči pouze v omezeném rozsahu. Rozpis prázdninového provozu
oznámí poskytovatel rodičům s předstihem a s přihlédnutím k jejich požadavkům (resp. po
vzájemné domluvě). DS není v provozu v týdnu mezi vánočními svátky (pracovní týden mezi
Vánoci a Novým rokem).
14.Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do konce provozní doby, budou telefonicky kontaktováni.
Pokud se nebude možné spojit s rodiči dítěte (nebo jinou pověřenou osobou), dítě zůstává až do
konce pracovní doby v péči DS. V případě, že není možné se dovolat, musí pečovatelky postupovat
podle zákona. Dítě nesmí být odvedeno pedagogickým dozorem, ani nikým jiným kromě rodičů,
nebo jimi předem schválených odpovědných osob odvedeno mimo budovu DS. Pečovatelka je
povinna uvědomit Policii ČR o vzniklém problému. Pokud bude dítě odvedeno z DS bez písemného
souhlasu rodičů (např. policií, nebo záchrannou službou), ten kdo dítě odvede, přebírá právní
odpovědnost za dítě se všemi důsledky (úraz, onemocnění apod.)
15.K pobytu dětí se využívají prostory určené pro DS (pobytová místnost, jídelna, sál). Pro pobyt
venku se využívá veřejné dětské hřiště a další vhodné prostory k procházkám, přičemž pobyt dětí
venku je závislý na počasí. Důvodem vynechání venkovního pobytu mohou být zejména silný vítr,
déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.
16.Veškeré důležité informace, včetně informací o připravovaných akcích, omezení provozu atd., jsou
vždy včas oznamovány na nástěnce pro rodiče umístěné v prostorách DS, případně e-mailem.

IV.

Zdravotní péče a bezpečnost v dětské skupině

1. Za bezpečnost dětí v DS odpovídají pečovatelky DS a to od doby převzetí od rodičů, nebo jimi
pověřených osob, až do doby předání zpět rodičům, nebo jimi pověřeným osobám.
2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DS i mimo prostory DS je personál proškolen
v oblasti BOZP a PO.
3. Do DS 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
samotné se necítí dobře, běžný program je pro ně zátěží a zároveň mohou přenést infekci na
zdravé děti i pečovatelky. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče zprávu o zdravotním stavu
dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
Prosíme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i personálu DS! Výskyt každého infekčního
onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned pečovatelce (např. neštovice, žloutenka, mononukleóza
aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře o plném zdraví.
4. Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do DS
nepřijmout.
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5. Při náhlém onemocnění dítěte v DS, nebo při zjištění výskytu vší u dítěte jsou rodiče telefonicky
informováni o daném stavu a jsou povinni si dítě co nejdříve z DS vyzvednout.
6. V případě úrazu je pečovatelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i
následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Na případné úrazy
a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu
provozovatele.
7. Pečovatelky jsou povinny vykonávat dohled nad dětmi po celou dobu programu, chránit je před
patologickými jevy a dbát na dobré sociální klima ve skupině.
8. Pečovatelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí
ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí a přizpůsobují délku pobytu venku
daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz).
9. Každé dítě musí mít jiné oblečení dovnitř a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo ve skříňkách
označených čísly. Doporučujeme dát dětem do skříňky i náhradní spodní prádlo a ponožky.
V průběhu týdne rodiče kontrolují znečištění tohoto oblečení a minimálně jednou týdně vymění
oblečení na pobyt venku za čisté.
10. Osobní věci dětí rodiče označí jménem dítěte (bačkory, pyžamo, apod.)
11. Každé dítě má svůj vlastní ručník, který mění rodiče 1x týdně za čistý, případně dle potřeby častěji.
12. Ložní prádlo dětí měníme a pereme každé tři týdny.
13. Ve všech prostorách dětské skupiny i přilehlých prostorách platí pro zaměstnance DS i rodiče dětí
přísný zákaz kouření a používání návykových látek.
14. Do DS je zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví
dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů - jehel,
špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor DS může rodič přinést pouze hračky,
které odpovídají všem relevantním normám, zejména technickým a bezpečnostním. Za přinesené
hračky provozovatel nezodpovídá.
Děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné sladkosti a cenné předměty. Ve
vyhrazených prostorách je možné ponechat po dobu přítomnosti dítěte jeho kočárek.

V.

Úhrada za péči o dítě v dětské skupině

1. Péče o dítě v Dětské skupině Brouček je poskytována za částečnou úhradu nákladů (dále jen
“úhrada”). Ceník pro rodiče dětí je přílohou tohoto provozního řádu. Skutečná cena za péči o dítě
je předmětem individuální dohody, nemůže však být vyšší než cena uvedená v ceníku.
2. Úhrada za stravování není zahrnuta v ceně péče o dítě. Je placena zvlášť viz čl. VI.
3. V případě, že rodič omlouvá nepřítomnost přihlášeného dítěte s denním předstihem do 18 hod,
není požadována platba za zrušenou docházku. Pokud nahlášení nepřítomnosti přihlášeného
dítěte proběhne s prodlením, částka musí být ze strany rodičů uhrazena. V případě dlouhodobé
absence, nebo jiných vážných důvodů se situace řeší individuálně. Uhrazena musí být také předem
neomluvená zameškaná docházka.
4. Úhrada za měsíc s ukončenou docházkou je splatná měsíčně, nejpozději k 10. dni dalšího měsíce
v hotovosti, nebo na účet 2800234859/2010. Výši platby sdělí provozovatel rodičům neprodleně
po ukončení docházky v uplynulém měsíci.
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3.1 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit cenu péče o dítě z důvodu přizpůsobování obecné
cenové hladině. O změně ceníku je povinen rodiče informovat.

VI.

Stravování v dětské skupině

1. Během dne mají děti svačinku a oběd. Po celou dobu poskytování péče je pro děti zajištěn pitný
režim. DS má k dispozici vybavenou kuchyň s jídelnou.

2. Rodiče mají povinnost upozornit na specifické nároky stravování svého dítěte (např. u alergiků),
případně po dohodě zajistit vlastní stravování.

3. Rodiče mají povinnost zajistit pro své dítě svačinku. Mohou také přinášet připravené jídlo k
obědu. V případě donášené svačinky a případně oběda podepisují prohlášení o donášeném jídle,
vymezující odpovědnost DS a rodičů za kvalitu stravy.

4. Oběd může DS po předchozí domluvě s rodiči zajistit dodavatelsky. Aktuální ceník stravování je
k dispozici u pečovatelek. Na vývěsce v prostorách dětské skupiny je umístěn aktuální jídelníček
včetně seznamu alergenů. Výdej potravin se řídí směrnicí pro výdej potravin, která je přílohou
tohoto provozního řádu.

5. Úhrada za stravování je splatná měsíčně, nejpozději k 10. dni dalšího měsíce v hotovosti, nebo
na účet 2800234859/2010. Výši platby sdělí provozovatel rodičům neprodleně po ukončení
měsíce, ve kterém využívali pro své dítě stravování DS.

VII.

Denní program

1. Běžný denní program:
08:00 - 09.00

příchod dětí, volné hry, individuální činnost,

09:00 - 09.30

společné přivítání, osobní hygiena, svačinka,

09:30 - 10.30

výchovná, vzdělávací a zájmová činnost,

10:30 - 11.30

pobyt venku (dle počasí),

11:30 - 12.30

příprava na oběd, oběd, osobní hygiena,

12:30 - 13.30

odpočinek dětí

13:30 - 15.00

odpolední zájmová činnost, pohybové aktivity, odchod dětí domů.

2. Uvedený program je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Podle potřeb se
stanovená časová pásma upravují. Dětská skupina nemá vzdělávací charakter, přesto jsou děti
zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím
různých výchovných programů.
3. Výchovná činnost probíhá podle rámcového plánu výchovy a péče vypracovaného
provozovatelem. Program je zpřístupněn rodičům, aby byli informováni o náplni práce s dětmi, na
co se aktuální aktivity zaměřují, jaký cíl sledují a co u dětí rozvíjejí. Plán výchovy a péče není striktní
neměnný program, může se přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.
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VIII.

Další práva a povinnosti rodičů

1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a
podle potřeby informováni při návštěvě DS, na schůzkách pro rodiče, na nástěnce a e-mailem.
2. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajícím se péče o děti v DS. Dále mají
povinnost zúčastnit se na vyzvání projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte v DS.
3. Rodiče jsou povinni ohlásit změny osobních údajů dětí (uvedených v přihlášce) a změny zdravotní
způsobilosti, nebo jiných závažných skutečností, které by mohly ovlivnit pobyt dítěte v DS.
4. Pokud budou rodiče porušovat tento provozní řád závažným způsobem, např. opakovaně
narušovat provoz DS, může provozovatel ukončit docházku dítěte do DS.

IX.

Práva dětí v dětské skupině

1. Při provozu v DS jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Je zakázáno
používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné
prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný,
citový, rozumový a mravní vývoj.
2. Všechny dětí mají stejná práva, každé dítě je respektováno jako jedinečná osobnost. Dítě má právo
na ochranu před jakoukoli formou zneužívání.
3. Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se dětí a jejich
rodičů. Veškerá dokumentace vedená pracovníky je zabezpečená proti neoprávněnému nahlížení
a zneužití třetími osobami.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Těmito pravidly provozu služby nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných

právních předpisů.
2. Provozovatel je oprávněn tato pravidla provozu jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však

povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům dětí přijatých do DS a to před vlastní úpravou
pravidel i po jejím provedení.
3. Aktuální znění těchto pravidel provozu je zveřejněno v prostorách DS a předáno rodičům, jejichž

děti byly přijaty do DS.
4. Nedílnou součástí pravidel jsou níže uvedené přílohy:

o

Plán výchovy a péče

o

Doporučené ceny za službu péče o dítě v Dětské skupině Brouček

o

Směrnice pro výdej potravin

V Jablonném nad Orlicí dne 1. 7. 2018, aktualizováno 1. 7. 2020.
Ivo Roškanin, statutární zástupce Fidcon z. s.
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Příloha 1: Plán výchovy a péče v Dětské skupině Brouček
Veškeré aktivity v naší dětské skupině směřují k tomu, aby se svěřené děti rozvíjely a aby je pobyt
v dětské skupině bavil. Kapacita skupiny umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. Děti vedeme
k samostatnému rozhodování, spolupráci v kolektivu, pracujeme s jejich schopnostmi a dovednostmi.
Podporujeme jejich sebevědomí, ale zároveň chceme, aby znaly meze slušného chování a dokázaly se
úspěšně zorientovat ve společnosti.
Péče a výchova probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Vztah mezi pečujícími osobami a rodiči stavíme
na oboustranné důvěře, respektu, otevřenosti a vstřícnosti.
Plán výchovy a péče vymezuje základní požadavky a podmínky pro činnost v dětské skupině a zahrnuje
všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou).
Výchova a péče
-

respektuje individuální a věkové zvláštnosti dětí

-

podporuje rozvojový potenciál dětí

-

přizpůsobuje se vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí

-

napomáhá socializaci dětí ve skupině vrstevníků

-

napomáhá k osvojování bezpečného chování a poskytuje informace o možných nebezpečích

-

doplňuje rodinnou výchovu

-

nabízí podněty k aktivnímu učení a rozvoji osobností dětí

-

napomáhá rozvoji poznávacích schopností a smyslového vnímání

-

zpestřuje denní program dětí

-

přispívá k odhalení specifických potřeb dětí v oblasti výchovné i vzdělávací

-

napomáhá rozvoji spolupráce mezi dětmi a sociálnímu učení

-

vede k osvojení základních hodnot společnosti a osobnostních postojů a základních pravidel
chování ve společnosti

-

napomáhá nenásilnou formou osvojovat si zásady zdravého životního stylu

-

napomáhá rozvoji řečových dovedností a komunikativních dovedností

-

napomáhá k vytváření pozitivního vztahu k přírodě, k sounáležitosti k prostředí, ve kterém žije,
a úctu k životu

-

napomáhá k osvojení představivosti časové posloupnosti

Aktivity
-

hudební - rozvoj sluchového vnímání a slovní zásoby, osvojování písní, koordinace pohybu
podle hudby, využití hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s uměleckými díly

Dětská skupina Brouček
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-

pohybové - rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu,
podpora fyzické zdatnosti, rozvoj sebe obslužných dovedností, zdravých návyků, vytváření
fyzické pohody

-

výtvarné - rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností,
seznamování s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi
lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, osvojování práce s materiály, seznámení se s výtvarnými
technikami, rozvoj dovedností vyjádřit prostřednictvím výtvarné techniky pocity, zážitky atd.

-

rozumové a poznávací schopnosti - rozvoj komplexního pohledu na svět, rozvoj jazykových a
matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků z přírodních,
společenských a technických věd

-

estetické vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se s některými
uměleckými díly, vnímání krásy mimo umělecká díla, učit se vnímat umělecké a kulturní
podněty

Obsah výchovné činnosti tvoří zejména tyto tematické oblasti
-

svět kolem nás (rodina, kamarádi, bydliště, dětská skupina)

-

život v ročních obdobích

-

lidské tělo

-

příroda kolem nás (živý i neživý svět kolem nás)

-

cestování (dopravní prostředky, města)

-

co lidé dělají (profese, sport, kultura)

Plán výchovy a péče je prováděn formou
pohybových cvičení, manipulačních činností, smyslových a psychomotorických her, hudebně
pohybových činností, grafických činností, činností směřujících k ochraně zdraví a osobního bezpečí,
relaxačních činností, činností k prevenci úrazů, řečových a rytmických cvičení, slovních hádanek,
skupinové konverzace, diskuzí a rozhovorů, práce s knihou (čtení, prohlížení), přednesu, zpěvu,
vyprávění, poslechem pohádek a příběhů, interpretací zážitků, přímým pozorováním, manipulací s
předměty a různými materiály, námětových her, smyslových her, činností k vytváření pojmů, cvičení
organizačních dovedností, her na posilování volních vlastností, cvičení na projevování citů, výletů do
okolí, činností na poznávání lidských vlastností, estetických a tvůrčích aktivit, neverbálních
komunikačních aktivit, činností ve skupinách, sociálních a interaktivních her, aktivit podporujících
sbližování dětí, formou přípravy a realizace společných zábav a slavností, činností přibližujících svět
kultury, činností k získávání orientace v okolí, poučení o možných nebezpečných situacích a způsobech,
jak se chránit atd.
Oblasti se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z potřeb dětí, věku dětí a jejich rozvojových možností.
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Příloha 2: Doporučené ceny za službu péče o dítě v Dětské skupině Brouček
Od 1. 7. 2020 jsou platné tyto úhrady za péči v dětské skupině:
četnost docházky
1 až 5 x měsíčně
6 x měsíčně a více

sazba
80 Kč/den
480 Kč/měsíc
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Příloha 3: Směrnice pro výdej potravin
Organizace:

Fidcon z. s.

Adresa sídla:

Stroužníky 99, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Výdejna:

Dětská skupina Brouček, Náměstí 5. května 1, 561 64 Jablonné n. O.

IČO:

27027121

Činnost:

výdej teplých a studených pokrmů

Rozsah:

obědy (polévky, hlavní pokrm), nápoje, výrobky studené kuchyně, moučníky,
dezerty

Výrobce pokrmů:

Školní jídelna ZŠ Jablonné nad Orlicí, Isolit Bravo (v období prázdnin)

1. Popis výrobku - teplé pokrmy
Potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu a udržovaná v teplém stavu po dobu
uvádění do oběhu. Výrobky jsou určeny k přímé spotřebě bezprostředně po výrobě. Po dobu rozvozu,
přepravy a výdeje jsou výrobky uchovávány při teplotě vyšší než +60 °C.
2. Popis výrobku - studené pokrmy
Studené pokrmy jsou potraviny kuchyňsky upravené ke konzumaci za studena a uchovávané v
chladnu po dobu uvádění do oběhu a po dobu přepravy a rozvozu. Výrobky jsou určeny k přímé
spotřebě bezprostředně po výrobě. Teplota ve všech částech pokrmu nesmí překročit při uvádění do
oběhu +10° C.
3. Očekávané použití výrobků
Výrobky jsou určeny pro stravování v předškolním zařízení. Jídla jsou do výdejny dovážena od
výrobce. Skupina spotřebitelů je vymezena školními dětmi a pedagogickým personálem.
4. Analýza nebezpečí a hygienická opatření
typ nebezpečí

opatření

otevírání termo nádob
sekundární kontaminace z nádob
sekundární kontaminace z prostředí
kontaminace pracovníky
kontaminace ze zařízení, náčiní

sanitační opatření
vhodné nádoby
dodržování hygieny, používání zástěry
dodržování hygieny

výdej a úschova
vyklíčení spor
rozmnožení mikroorganizmů

úschova v teplém stavu
co nejkratší doba zdržení
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tvorba toxických chemických látek
sekundární kontaminace

sanitační opatření
prevence

nevydané pokrmy
vyklíčení spor
rozmnožení mikroorganizmů

likvidace nevydaných pokrmů
dodržování hygieny

dochlazení, úschova
kontaminace z prostředí
rozmnožení mikroorganizmů

používání vhodných manipulačních nádob
dodržování chladící teploty

Zaměstnanci při výdeji potravin používají zástěru, která se mění 1x týdně. Dodavatel přikládá ke
každé dodávce do termo boxu „průvodku vyváženého jídla“.
5. Stanovení kritických bodů, jejich sledování a nápravných opatření
Výdej teplých pokrmů
znak

mez

postup sledování

frekvence
sledování

nápravná
opatření

ověření metody

otevírání termonádob
teplota

60 °C

stav uzavření

teplota pokrmu
vpichovým
teploměrem

po otevření TN

vizuální kontrola

při otevírání TN

dohřátí na
namátková
stanovenou
kontrola
teplotu
vrácení a likvidace
pokrmu

výdej a úschova
doba

4 hod

čas od dovaření

čas průběžně

teplota

60°C

teplota pokrmu
vpichovým
teploměrem

teplota 1x během
výdeje

dohřátí

namátková
kontrola
změření teploty,
zapisování údajů

Výdej studených pokrmů
znak

mez

postup sledování

frekvence
sledování

nápravná
opatření

ověření metody

otevírání termonádob
teplota

10°C

stav uzavření

teplota pokrmu
vpichovým
teploměrem

po otevření TN

dochlazení

vizuální kontrola

při otevírání TN

vrácení a likvidace
pokrmu

namátková
kontrola

výdej a úschova
doba

24 hod

čas od dohotovení čas průběžně

teplota

10°C

teplota pokrmu
vpichovým
teploměrem

dochlazení

teplota 1x během
výdeje

namátková
kontrola
změření teploty,
zapisování údajů

Aktualizováno k 1. 7. 2020
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