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P R O V O Z N Í    Ř Á D 

 

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

ADRESA:    HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 

TELEFON:    +420 774 209 900 

IČ:     48578916 

ODPOVĚDNÁ OSOBA:  Milada Kejřová 

TYP ZAŘÍZENÍ:   soukromé dětské studio s celodenním provozem 

 

II. ZAMĚŘENÍ  

RVP-PV ve čtyřech ročních tématech 

Program dětského studia je orientován na: 

 projektové metody 

 zážitkové a prožitkové učení 

 jazykovou výchovu a logopedickou prevenci  

 výuka anglického jazyka  

 zájmové činnosti - kroužky 

 rozvíjení kreativity, fantazie 

 manipulační zručnost a tvořivost (procvičování jemné motoriky) 

 tělovýchovnou a pohybovou průpravu (procvičování hrubé motoriky) 

 rozvíjení hudebních a pěveckých schopností 
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Výchovný program a působení na děti je zaměřen na zdravé prostředí, multikulturní výchovu, ekologii          

a ochranu životního prostředí. 

Výchovné a vzdělávací činnosti vycházejí z metodiky přímých prožitků dětí, současně využívají dětské 
zvídavosti včetně potřeby zkoumat a objevovat. Dávají tak možnost nasměrování ke tvořivému myšlení, 
využití vlastního nápadu a aktivní účasti. Prvky hry a tvořivosti prolínají všemi činnostmi. 

Výchova spolu se vzděláváním dětí se odehrává během všech situací (situační učení) a činností, které 

v průběhu dne nastanou. 

Formy vzdělávání: 

 spontánní a řízené aktivity 

 didakticky cílené činnosti  

 grafomotorická cvičení 

 individuální činnosti 

 skupinové činnosti 

 smyslové, konstruktivní, didaktické a jiné hry  

 pohybové hry 

 procvičování jazyka 

 hudební, výtvarné a pracovní činnosti 

 

III. POPIS ZAŘÍZENÍ 

Stanovená kapacita dětí:     10 dětí 

Provozní doba:                     7:30 – 18:00 hod. 

Využití zařízení pro jiné aktivity: 

 kroužky a zájmové činnosti pro děti a dospělé  

 hlídání dětí 

 odpolední družina 

 



            
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
Milada Kejřová ● Happy Time dětské studio ● Terronská 579/21, 160 00   Praha 6 ● IČO: 48578916 

tel.: +420 774 209 900 ● email: info@happytimestudio.cz ● www. happytimestudio.cz 
 

- 3 - 

 

Jiné aktivity: 

 kulturní akce a představení - divadla, karneval, společné akce s rodiči 

 poznávací a relaxační výlety  

 besídky  

 oslavy různých výročí a svátků 

Vybavení: 

 2 místnosti - společenská místnost (učebna) a herna + příslušenství (šatna, WC, koupelna, sklad 

pomůcek) 

 společenská místnost s kuchyňským koutem slouží jako místnost pro výchovně vzdělávací, 

praktickou, výtvarnou a další různorodou činnost, dále jako jídelna, kde se podává oběd a svačina 

 herna slouží k volnočasovým aktivitám dětí, dále pro tělovýchovná a pohybová cvičení, k výuce 

i odpočinku  

 
IV. REŽIMOVÉ POŽADAVKY 

Nástup dětí do dětského studia:  

od 7:30– 8:30, po dohodě se zákonnými zástupci dětí možno během celého dne 

Vyzvedávání dětí: 

po obědě ve 12:30  

po odpolední svačině od 15:00 – 18:00 

Spontánní hra + činnost řízená pedagogem: 

7:30 – 8:30 a 15:00 – 18:00  

spontánní hra         

děti si hrají s vybranými hračkami a pomůckami 

činnosti dětí řízené pedagogem  

cílené zaměstnání, spontánní učení v dopoledních i odpoledních hodinách (předškoláci – příprava na školu) 
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pohybové aktivity 

pobyt venku, na dětském hřišti v dopoledních i odpoledních hodinách (délka pobytu dle ročního období a 

počasí). Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány do činností dětí v průběhu celého dne v součinnosti 

s básničkou a písničkou. 

Pobyt venku: 

preferujeme denní pobyt venku s ohledem na roční období a klimatické podmínky. Za nepříznivých 

podmínek se pobyt venku krátí na úměrnou míru nebo děti zůstávají v dětském studiu. 

Otužování dětí: 

probíhá na základě větrání, zvlhčování vzduchu, sledování teploty v místnosti, pohybové činnosti, pobyt 

venku. Dohlíží se na vhodné oblékání pro pobyt v místnosti i venku. V době odpočinku – spánku dětí se dbá 

na přiměřenou teplotou (18°-22°C). 

Odpolední odpočinek:  

 na lehátku s oblíbenou hračkou v době od 13:00 – 14:30 

 před spánkem četba nebo poslech pohádky, klidové hudby 

 pro nespící děti po krátkém odpočinku následuje pedagogem řízené cílené zaměstnání zaměřené    

na rozvoj sociálních dovedností, dále logopedická prevence - jazyková výchova, rozvoj 

grafomotoriky, matematických představ, anglická konverzace a zájmové kroužky 

Stravování: 

Obědy se do školičky dětského studia denně dováží. Výdejna obědů - kuchyňka je vybavena: kuchyňskou 

linkou, lednicí, nezávadným nádobím, elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí.  

Pověřená osoba (pracovnice provozu) prostírá stoly včetně jídla a pití, též sklízí nádobí a umývá stoly 

Obědy pro dětské studio zabezpečuje ZŠ Emy Destinnové, Praha 6 

Odpovědná osoba: vedoucí školní jídelny Jitka Voříšková 

Pitný režim:  

je zajišťován po celou dobu pobytu dětí ve studiu od 7:30 – 18:00 hod. 

druhy nápojů 

ovocné čaje, dětské čaje s vitamíny, džusy, minerální vody, pitné vody s příchutí a bez ní, ovocné šťávy       

do vody (různé druhy) 
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způsob obsluhy 

konvice s nápoji v kuchyňském koutu, obsluhu provádí pedagog, dětem během dne nalévá dle jejich 
potřeby  

Podávání svačin a obědů: 

dopolední svačiny  

9:00 - 9:30                   

obědy 

12:00 - 12:30     

odpolední svačiny  

14:30 – 15:00   

Systém podávání svačin a obědů je z části samoobslužní (dle schopností a věku dítěte). 

U malých dětí obsluhu provádí službu konající pedagog nebo jeho asistent.  

 

V. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ 

Prostory jsou vytápěny elektrickými akumulačními kamny včetně instalovaného elektrického žebříkového 

topení v koupelně. Teplota ovzduší se reguluje dle potřeby nastavením regulačního zařízení (nejméně       

20 - 22°C v denní místnosti). 

Větrá se okny dle potřeby s ohledem na povětrnostní podmínky. 

V případě potřeby se vzduch zvlhčuje parním zvlhčovačem vzduchu. 

 

VI. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Dětské studio je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu určenou pro domácnost. Spotřeba vody 

na každé dítě není ničím omezena. 

 

VII. ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM 

Děti mají ve studiu náhradní povlečení na lůžkoviny, náhradní pyžamo a ručník. 

Lůžkoviny mají samostatné police označené značkou dítěte. 
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Výměna prádla:               

 lůžkoviny 1x za 3 týdny  

 ručníky 1-2x týdně 

 pyžamka 1x týdně 

 praní dek a polštářů (vložek do lůžkovin) 1x za 6 měsíců 

bavlněné utěrky 

používané v kuchyňském koutu se mění denně, jsou používány také jednorázové papírové utěrky  

praní prádla 

zajišťuje provozovatel včetně evidence 

   

VIII. POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM 

Způsob a četnost úklidu a čištění:  

denní úklid 

 setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí 

splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem 

 za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek 

na záchodech 

týdenní, celkový úklid 

 jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn a dezinfikování sociálního zařízení včetně koupelny, 

minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech 

prostor dětského studia, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned 

odpad a jeho likvidace 

 do odpadkových košů jsou používány plastové pytle na jedno použití, sáčky do koše se mění každý 

den podle potřeby a odpad též denně vynášen 

 papír a obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a denně vynášeny do kontejnerů na tříděný odpad 


