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PROVOZNÍ ŘÁD - ÚKLID
Zařízení pro výchovu a vzdělávání (§ 7 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinna upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické
zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného
režimu a nakládání s prádlem v provozním řádu.
I. Údaje o zařízení
Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161
Pražská 161
Tel.: +420321712939
IČ: 48664928
Ředitel: Petra Pokorná
Zást. ředitele: Renata Drahovzalová
Typ školského zařízení: středisko volného času
Stanovená kapacita: dle jednotlivých budov
Zájmové činnosti školy, kroužky, vzdělávací akce
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy
Zájmové vzdělávání pravidelné (kroužky), příležitostné (akce), další mimoškolní vzdělávací činnost (taneční
kurzy, koncerty aj) – tyto akce probíhají vždy v čase 8:00 – 22:00 hod a to s celoročním provozem, včetně
svátků, prázdnin a víkendů.
II. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených účastníkům zájmového vzdělávání v DDM Kolín
Režim dne je stanoven rozpisem pravidelné a nepravidelné zájmové činnosti zpravidla od 9:00 do 22:00
Doba trvání kroužků - 45 minut u dětí předškolních, 60 minut u dětí školních a studentů.
III. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování - nezajišťujeme, zajištěno zák. zástupci
Pitný režim - nezajišťujeme, zajištěno zák. zástupci
IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení
Teplota vzduchu
Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
- optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
Taneční a víceúčelový sál:
- optimální teplota 20 ±2 o C, min. 18 o C, max. 28 o C
Šatny: optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
Záchody: min. teplota 18 o C
Chodby: min. teplota 18 o C
Větrání
Režim větrání - okny
Osvětlení
Denní osvětlení - okny
Umělé osvětlení - zářivky
Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody – žaluzie, tónovaná skla
Zařízení pro regulaci denního osvětlení - žaluzie
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VI. Zásobování pitnou vodou
Zdroj: Veřejný vodovod
Kapacitní hlediska: Nejméně 25 l vody na den a na 1 žáka
VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu
Denní úklid
a) setření na vlhko: všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem: umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,
klik a vypínačů
Týdenní, celkový
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně
2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování,
v případě potřeby ihned
Způsob a četnost desinfekce a deratizace
profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými
pracovníky
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do
jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně
odpovídajícím způsobem. V budovách jsou rozmístěny nádoby na separovaný odpad plastů, skla, papíru,
elektroodpadu a kovů.
VIII. Jiné
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Separace odpadu.

V Kolíně dne 1. 8. 2018

Petra Pokorná
ředitelka DDM Kolín

