
SANITAČNÍ ŘÁD 
Provozovatel splňuje vyhlášku  č. 281/2014 Sb. 
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské 
skupiny do 12 dětí a vyhlášku č, 410/2005 sb., o hygienických požadavcích 
na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí. 

ÚKLID: 

• každý den:
- setření všech podlahových ploch a povrchů navlhko, v případě potřeby i častěji
- vysávání koberců
- vynášení všech odpadků
- umytí umyvadel, záchodků a nočníků za použití desinfekčních prostředků
- použité nádobí v myčce
- vyvětrání všech prostor min. 4x denně
- mytí a dezinfekce přebalovacího pultu, výměna podložky na přebalovacím pultu,

v případě potřeby i několikrát denně
- otírání předmětů a hraček děláme průběžně dle potřeby

• 1x týdně:
- umytí a dezinfikování omyvatelných částí stěn hygienického zařízení
- výměna ručníků
- umytí zrcadel
- praní prádla – ručníků, zástěrek, pracovního oblečení pro výdej jídla
- úklid prádelny

• 1x za 14 dní:
- výměna ložního prádla a jeho vyprání

• 1x za měsíc:
- mytí a dezinfekce lednice, v případě potřeby častěji
- v jarním a letním období údržba zeleně a sekání trávy na zahradě

• 2x ročně:
- celkový „generální“ úklid všech prostor
- dezinfekce hraček
- čištění koberců na mokro
- mytí oken a rámů, dveří včetně jejich rámů, svítidel a jiných světelných zdrojů
- praní plyšových a látkových hraček



- čištění venkovních hracích komponentů vysokotlakým čističem

• 1x za 2 roky
- malování prostor
- výměna písku ve venkovním krytém pískovišti

- důkladná dezinfekce prostor se provádí vždy při podezření a výskytu infekčního onemocnění, dle
dispozic pracovníků hygienické stanice. Mycí pomůcky jsou používány jednorázové.

Způsob nakládání s prádlem: 
- použité prádlo se průběžně odnáší v igelitových pytlích do prádelního koše umístěného v prá-
delně DS. Na odděleních se prádlo neroztřepává ani netřídí. S prádlem manipulujeme tak, aby ne-
mohlo dojít k přenosu infekčních onemocnění. Při manipulaci se špinavým prádlem používá perso-
nál jednorázové pracovní rukavice. Skladování čistého prádla - v odděleních v boxech umístěných
na polici, která se pravidelně čistí a dezinfikuje.
- pyžamka dáváme rodičům každý pátek domů na vyprání
Praní prádla -  prádlo se pere ve vlastní prádelně v automatické pračce
Sušení prádla - v sušičce na prádlo nebo za pěkného počasí na venkovním sušáku
Žehlení - prádlo žehlíme parní žehličkou.

Režim větrání: 
a) ráno před příchodem dětí
b) před odpočinkem dětí
c) po odpočinku dětí
c) dle počasí a potřeby průběžně celý den
d) v rámci prováděného úklidu

Zajištění vhodného mikroklimatu : 
- teplota vzduchu pobytových místností: herna 21°C - 22°C
-ložnice 20°C

Třídění odpadu: 
- snažíme se šetřit naší přírodu a veškeré odpadky v DS třídíme - plasty, tetrapaky, použité baterie,
textil, sklo, papír, hliník. Zbytky nevařených potravin (ovoce nebo zeleninu, které děti nedojedí) dá-
váme do kompostéru.


