
Provozní řád venkovního bazénu MŠ Dobřichovice

I. Základní ustanovení

1) Provozní podmínky se řídí platnými právními předpisy, zejména: zákon č.258/2000 Sb. O
    ochraně veřejného zdraví, vyhláška č.440/2000 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a
    šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a
    ústavů sociální péče, vyhláška č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a 
    výrobky pro děti ve věku do 3 let a další. 
2) Provozní řád byl zpracován na základě těchto dokumentů: Doporučené zásady pro
    pořádání kurzů “Plavání” kojenců a batolat (Státní zdravotní ústav, 11/2001), návrh
    novely vyhlášky č.464/2000 Sb. o hygienických požadavcích na koupaliště a bazény. 

II. Obecné zásady

1) Předmětem používání bazénu není výuka plavání, ale hra a otužování dětí ve vodě, při níž
    jsou respektovány všechny potřeby dítěte (teplota vody, délka pobytu ve vodě, čistota  
    prostředí, momentální stav a nálada dítěte, apod.). 
2) Koupání v bazénu je určeno pro děti navštěvující mateřskou školu, případně pro
    pedagogický dozor.   
3) Do bazénu nemají přístup nemocné děti a osoby trpící vlasovými, kožními či jinými
    přenosnými chorobami. 
4) Před každým koupáním školnice, případně další pověřená osoba, ověřuje teplotu vody a 
    vzduchu, aby odpovídala doporučeným limitům dle věku dětí. 
5) Během koupání je s dětmi ve vodě nebo v její těsné blízkosti přítomna dospělá osoba,
    která vykonává nad koupající se skupinou dozor. Počet dětí v jedné skupině je maximálně 
    10 dětí. 
6) Doba pobytu ve vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dítěte, nesmí ovšem přesáhnout
    30 minut. 
7) Dětem je zakázáno do bazénu skákat, není dovoleno vystupovat z bazénu přes jeho
    okraje, ale vždy po schodech.  
8) Po provedení očisty nohou v malém bazénku děti vstupují do bazénu rovnou, aby nohy při
    vstupu do bazénu měly čisté. 
9) Po ukončení pobytu ve vodě se za pomoci dozoru děti osuší ručníky a osuškami, které
    mají k dispozici NEBO odpočívají na lavičkách a připravených dekách až do doby
    dostatečného oschnutí, kdy se mohou obléci.

III. Hygienické zásady

1) Koupání probíhá v bazénu využívaném pouze dětmi. 
2) Každý den před zahájením koupání je okolí bazénu pečlivě zkontrolováno, aby se na okolní
    ploše nevyskytovaly nečistoty, které by mohly způsobit poranění dětí nebo znečištění
    bazénu. ( kamínky, sklo, písek…) . 
3) K dezinfekci  bazénu jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a
    koncentrací vhodné i pro jiná exponovaná pracoviště (např. novorozenecká a kojenecká
    oddělení nemocnic) a jsou schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR, případně Hlavním 



    hygienikem ČR. 
4) Z důvodu zabránění vzniku rezistence bakterií se přípravky střídají a přesně se
   dodržuje expoziční doba. 
5) Celkový úklid je prováděn v rámci sanitačního dne, který probíhá jednou měsíčně. 
6) O veškeré dezinfekci jsou vedeny záznamy v provozním denníku.
7) Při případném znečištění vody je provoz bazénu přerušen až do odstranění závady. 
8) Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce
    č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.
9) Hračky a pomůcky používané v bazénku musí být dobře omyvatelné, nepoškozené, bez 
     jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Všechny  se
     denně po skončení kurzu důkladně očistí a důkladně opláchnou pod tekoucí vodou. Mezi 
     hračky nepatří šnorchly, ploutve ani brýle.                                                  
10) Teplota vody a vzduchu je kontrolována před zahájením každé lekce a přizpůsobena
      věku dětí ve skupince. Teplota vody se musí vždy  pohybovat mezi 26 - 28°C (vyšší
      hodnoty platí vždy pro začátek uvedeného věkového období). 
11) Ke sledování stavu vody a ke stanovení obsahu chloru a hodnoty Ph ve vodě je používán
     tester dle návodu. Naměřené hodnoty jsou pravidelně zapisovány do denních záznamů. 
12) Po ukončení koupání je bazén vždy zakryt navíjecí solární plachtou. Zakrývá se v 16.00 
      hodin.
13) Pravidelné týdenní odběry vzorky vody zajišťuje smluvně Gematest spol.s r.o., Dr.
      Jánského 954, Černošice – Mokropsy.

Závěrečná ustanovení

 
1)Tento provozní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny zaměstnance a účastníky
   koupání v bazénu MŠ Dobřichovice. Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník
   svým podpisem.  
2) Provozovatel se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy, nařízení příslušné
    hygienické stanice a ustanovení tohoto provozního řádu. 

V Dobřichovicích dne 15.6.2022
     ………………………………………………...

razítko a podpis


