Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22.

Provozní řád internátu Zahradníčkova 23
I.

Údaje o zařízení

Název organizace: Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
Adresa: Cyrilometodějská 22, 674 01 Třebíč
příspěvková organizace
Výchovné skupiny: koedukované
Provoz zařízení: v době pracovního týdne
Adresa internátu: Zahradníčkova 23, 674 01 Třebíč
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu
s platnými předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí
včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb a dalších aktivit podle zřizovací listiny.
Její činnost je specifikována na výchovně vzdělávací práci s dětmi s mentálním,
popř. kombinovaným postižením.
Telefon:

ředitelství školy:
internát:
referent majetkové správy pí. Kišová:
vedoucí jídelny pí. Lorencová:
zástupkyně ředitele pí. Matyášová:

IČO:
IZO internát:
IZO: internátní jídelna:

 568 821 496
 731 620 762
 731 625 929
 731 625 929
 736 775 620

47443936
110 021 568
103 131 116

Zřizovatel: Krajský úřad Kraj Vysočina
Jméno ředitele: Mgr. Milan Šelle
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jaroslava Matyášová, Artuš Adámek
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I.

Charakteristika zařízení
Škola byla zřízena Školským úřadem v Třebíči jako Zvláštní škola internátní dne
1.1. 1993, právní forma rozpočtová organizace. Dodatkem č. 1 ze dne 9.12.1994 byla
organizace přeměněna s účinností od 1.1.1995 na Zvláštní školu internátní a
pomocnou, právní forma příspěvková organizace.
Od 1.7. 2001 je zřizovatelem Zvláštní školy internátní a pomocné Třebíč
Krajský úřad Kraj Vysočina. Od 1.9.2003 změna názvu školy na Speciální školy,
Třebíč, 9. května 3,právní forma příspěvková organizace. Od 1.4.2006 změna názvu
školy Základní škola Třebíč, 9. května. Od 1.1.2008 sloučení se Základní školou
Třebíč, Cyrilometodějská 22.
Provoz internátu je v době pracovního týdnu. Ústavní výchovu nerealizujeme.
Do internátu jsou umísťovány děti z rodinného prostředí, které pro svoje postižení
nebo z důvodu špatné dopravní dostupnosti nemohou denně do školy dojíždět. Řada
žáků pochází z rodin s nízkou sociokulturní úrovní.
O zařazení žáka do internátu rozhoduje na základě žádosti rodičů ředitel školy.
Do internátu jsou zařazováni žáci základní školy praktické a základní školy speciální
od l. do 9. ročníku /v případě základní školy speciální od 1. do 10. ročníku/. Kapacita
internátu je 15 lůžek. Děti jsou zařazené v jedné výchovné skupině.
Výchovnou skupinu má na starosti jedna denní vychovatelka se speciálně
pedagogickou kvalifikací. Noční službu vykonávají dvě asistentky pedagoga, které se
střídají dle rozpisu služeb.
I.a) Lůžková část

Lůžková část se nachází ve II.NP. Jsou zde celkem 3 ložnice. Ložnice chlapců, ložnice
dívek. Na ložnicích je ubytováno po 2 až 7 dětech. Ložnice jsou vybaveny válendami
s úložným prostorem. Děti mají na ložnicích noční stolky. Podél lůžek jsou dřevěné
omyvatelné desky UNIVERSAL proti otírání stěn, na podlaze jsou položeny koberce. Na
stěnách visí poličky na odkládání hraček nebo knížek. Závěsné poličky a skříně na ložnicích
mají snadno stíratelný povrch. Okenní parapety jsou plastové, okna jsou plastová se skly F4 a
jsou opatřena žaluziemi pro regulaci denního osvětlení. Na oknech a ve II.NP jsou zvenku
bezpečnostní mříže. Na ložnicích dětí je umožněno větrání pomocí ventilačních oken, která
jsou zabezpečena zámky. Radiátory jsou opatřeny termoregulačními ventily.
Služební pokoj vychovatelek ve II.NP, který slouží i jako ošetřovna, je vybaven
stolem, dvěma židlemi, válendou s úložným prostorem, umývadlem, závěsnou poličkou,
obývací stěnou se skříněmi s nástavci, mobilním telefonem, vařičem a rychlovarnou konvicí,
mikrovlnou troubou, a dvěma žehličkami, fénem, kufříkovým šicím strojem,
radiomagnetofonem a lékárničkou. Před ložnicemi je na chodbě umístěn konferenční stolek
se dvěma křesly, malý televizor. Chodba je od prostoru schodiště oddělena z bezpečnostních
důvodů nízkou zábranou, která se na noc zavírá.
Izolační pokoj pro děti s onemocněním v internátě není. V případě příznaků nemoci
není žák při nástupu do internátu asistentkou pedagoga přijat. Pokud dítě onemocní během
pobytu na internátě, vychovatelka nebo asistentky pedagoga informují ihned rodiče a ti si
žáka přebírají co nejdříve do domácího léčení.
Po skončení domácí léčby rodiče předávají vychovatelce nebo asistentce pedagoga výměnný
list od lékaře se sdělením dítě je zdrávo a může do kolektivu.
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I.b) Rozdělení budovy
1. Budova internátu se skládá ze západní jednopodlažní části, ve které je umístěna šatna
zaměstnanců, místnost pro vychovatelky, dvě denní místnosti, WC s předsíní
s umývadlem.
Východní část se dělí na 1. PP, ve kterém je prádelna, sklad potravin, plynová kotelna
,,sklad materiálu a archív, šatna žáků a učebna pracovního vyučování.
V 1. NP východní části objektu se nachází WC chlapců, WC zaměstnanců, kancelář
referentky majetkové správy a vedoucí školní jídelny, kuchyň se dvěma příručními sklady,
jídelna, která současně slouží jako společenská místnost. Za jídelnou je třída ZŠ speciální
a koupelna.
Každé z dětí má vlastní skříňku s policemi na osobní prádlo a osobní věci.
Ve 2. NP je WC chlapců, WC dívek, WC pracovnic ŠJ, pokoj pro vychovatele, 3
ložnice a kancelář zástupkyně ředitele. Nad II.NP je velká půda na sušení prádla. Nad
západní části objektu na tzv. malé půdě jsou uloženy parkovní lavičky a restaurační stoly,
které nejsou v používání.
2. Vybavení místností, charakter stěn a podlah
Místnosti pro denní pobyt dětí jsou vybaveny nábytkem se snadno stíratelnými a
omyvatelnými povrchy. Okna jsou opatřena zařízením pro regulaci denního osvětlení a
zejména přímého slunečního svitu. Na ložnicích a třídě ZŠ speciální a na chodbě v I. a II.
NP jsou na podlahách položeny koberce, v jídelně a v místnostech pro denní pobyt je
PVC.
Vstupní chodba a schodiště je z terasa. Podlahy jsou dobře omyvatelné a
dezinfikovatelné.
V místnostech v suterénu je kromě skladů a plynové kotelny položeno PVC. Chodby
před WC mají na podlaze také dobře omyvatelnou protiskluznou dlažbu. Záchody jsou do
výšky 1,5 m obloženy obklady a na podlaze WC je položena keramická dlažba. Chodby
jsou obloženy omyvatelným dřevěným obložením. V předsíních WC jsou umyvadla s
obkladačkami. V koupelně je protiskluzová podlaha. Stěny a oba sprchové kouty jsou
obloženy snadno čistitelnými a dezinfikovatelnými obklady. Na WC a v koupelně je
přirozené větrání (ventilačky).
Šatna žáků a všechny místnosti v suterénu mají také přirozené větrání.
V kuchyni je položeno snadno stíratelné PVC, stěny jsou obloženy do výše 1,5 m bílými
obkladačkami. Kuchyň je zásobena tekoucí pitnou vodou napojenou na zdroj pitné vody.
Po celou dobu provozu je zajištěn přívod teplé vody, která se ohřívá plynovými kotly v
suterénu. Teplá voda má v místě odběru nejméně 45 o C. Teplá voda se nesmí používat
pro přípravu pokrmů, včetně nápojů. V kuchyni je dále nerezový dvojdřez na umývání
nádobí, myčka, pojízdný nerezový stolek na odkládání čistého stolního nádobí, dva velké
plynové sporáky, lednice, robot s příslušenstvím, mikrovlnná trouba, pracovní úsek na
přípravu těst, přípravu masa, vytloukání vajec, přípravu zeleninových salátů, nerezová
výlevka a umývadlo s bezdotykovou baterií. Okno kuchyně je zabezpečeno proti vnikání
hmyzu sítí a zařízením pro regulaci přímého slunečního svitu.
Příruční sklad za kuchyní je vybaven dřevěnými regály a lednicí. Za ním je sklad
potravin, který je vybaven regály s označením nosnosti. Oba sklady mají přirozené větrání
a okno je opatřeno síťkou proti létavému hmyzu.
Prádelna má stěny natřeny omyvatelným cementovým nátěrem do výše 1,50 m,
podlaha prádelny je betonová, spádovaná ke vpusti, místnost je přímo větratelná. Jsou zde
2 automatické pračky, výlevka s přívodem teplé a studené vody včetně odtoku. Oddělený
provozní úsek hrubé přípravny zeleniny a brambor, škrabka na brambory a zeleninu, dřez
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a umývadlo s tekoucí teplou a studenou vodou a omyvatelnými stěnami do výše 1,50 m.
Dvě dřevěné skříně s čistícími a pracími prostředky.
Sklad potravin v suterénu má stěny natřeny omyvatelným nátěrem, betonovou
podlahu. Na podlaze jsou položeny dřevěné rošty ke skladování brambor a zeleniny. Sklad
má přirozené větrání. Ve skladu jsou kovové regály na potraviny, zavařeniny, lahve apod.
s označením nosnosti, dále pak lednička a pultová mraznice. Všechny místnosti v suterénu
mají okna zabezpečena proti vnikání hlodavců drátěnými sítěmi.
3. Hygienické vybavení
V I.NP jsou v koupelně dva sprchové kouty a 5 umyvadel s pákovými bateriemi na teplou
a studenou vodu, WC pro chlapce a WC pro zaměstnance. Předsíň je
vybavena umyvadlem s tekoucí pitnou a teplou vodou.
Ve II.NP je WC pro chlapce a WC pro dívky, WC pro pracovnice ŠJ. Předsíň je
vybavena umyvadlem s tekoucí pitnou a teplou vodou, mísící baterií bez ručního ovládání
a vysoušeč rukou.

I c) Charakter provozu
Za úroveň a kvalitu výchovně vzdělávací činnosti, za poskytování stravování a
ubytovacích služeb, za hospodárný provoz internátu dle finančního plánu schváleného
zřizovatelem a za dodržování pravidel o vymezení majetkových práv a povinností stanovené
zřizovatelem zodpovídá ředitel školy.
Ředitel školy jmenuje a odvolává statutárního zástupce, který je oprávněn jednat
jménem organizace v jejím zastoupení. Další vedoucí zaměstnanec je vedoucí stravování,
která má stanovenou pracovní náplň a povinnosti vedoucího zaměstnance a vedoucí
vychovatelka.
Vedoucí vychovatelka má stanovenou zodpovědnost za sklad prádla a je s ní sepsaná
hmotná odpovědnost. Za sklad potravin mají společnou hmotnou odpovědnost stanovenou
vedoucí a dvě kuchařky.
Způsob předání dítěte zák. zástupcem k vyučování a jeho převzetí je písemně
dohodnut mezi zák. zástupcem a ředitelem školy a tato dohoda je založena v osobním spise
dítěte. V případě jakékoliv změny se uzavírá nová dohoda. Úplata za ubytování v internátě se
řídí dle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších změn a § 9, odst. 3,4
vyhl. MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb. Úplata za stravování v internátě se
řídí vyhláškou č. 463/2011 Sb., o školním stravování a dále vnitřním předpisem o zabezpečení
školního stravování z 1. 9. 2015.
Po skončení vyučování koná přímou výchovnou činnost vychovatelka. Rozpis služeb
vychovatelky je stanoven na školní rok v návaznosti na rozvrh hodin podle tříd. Na noční
služby přicházejí asistentky pedagoga. Vychovatelka zapisuje týdenní výchovný plán do
přehledu výchovně vzdělávací práce internátu, který vychází z celoročního plánu práce
internátu. Pracovní úvazek vychovatelky je dle nař. vl. č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu
přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků stanovena v rámci rozpětí 27-28 hodin
týdenní přímé výchovné práce. Pracovní úvazky asistentek pedagoga jsou stanoveny dle
potřeb provozu internátu. Náplně práce vychovatelky a asistentek pedagoga jsou založeny v
osobních spisech zaměstnankyň. Asistentky pedagoga vedou na služebním pokoji v sešitě
záznamy o průběhu nočních a ranních služeb.
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Ostatní provozní zaměstnanci mají stanoveny pracovní úvazky, pracovní
dobu, pracovní náplně. Úvazek THP pracovnice je 0,375, uklízečka 0,625, 1 kuchařka 1,0 a 2
kuchařka 0,4 a vedoucí školní jídelny /společně se školou/ 0,725.
Činnost internátu se řídí vyhl. MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, dále celoročním plánem práce
školy a internátu, provozním řádem internátu, organizačním řádem, vnitřním předpisem o
zabezpečování stravování a dalšími vnitřními předpisy. Zaměstnanci internátu čerpají řádnou
dovolenou v době hlavních prázdnin v červenci a srpnu, popř. v době vedlejších prázdnin.
I. d) Provoz pískoviště
Pískoviště bude po dobu provozu, vždy po skončení her dětí zakryto speciální sítí, aby bylo
zabráněno přístupu koček.
Vždy na začátku sezony (květen, září) bude provedena uklízečkou fyzikální očista písku
vysokými teplotami, a to tak, že v době největšího slunečního svitu bude písek překryt černou
nepropustnou fólií na dobu asi 2 hodin. Po té bude písek přeryt tak, aby se spodní vrstva písku
dostala na povrch a znovu provedena očista spodních vrstev písku.
Vždy po skončení her na pískovišti si všechny děti důkladně umyjí ruce mýdlem pod tekoucí
teplou vodou.
II. REŽIM DNE
V zařízení jsou zpracovány 2 druhy režimů
l. Režim dne pro pondělí až čtvrtek
2. Režim dne pro pátek (popř. jiný den rozjezdu)
I.
6,25
6,30 – 6,40
6,40 – 6,55

hod.
hod.
hod.

6,55 – 7,00
7,35

hod.
hod.

9,00 –11,00

hod.

větrání ložnic, jídelny, přípravky, koupelny a WC při
provádění úklidu

11,40 - 12,15
12,35 –13,00
13,30 –14,00
14,00

hod.
hod.
hod.
hod.

oběd žáci ZŠ speciální
oběd žáci ZŠ speciální
oběd žáci ZŠ speciální
příchod I. výchovné skupiny ze školy, úklid aktovek

buzení dětí, vstávání, stlaní postelí
osobní hygiena
snídaně, výdej léků, příprava svačin a
nápojů do školy
kontrola oděvů a celkové upravenosti dětí, odchod do školy
příchod do školy

14,00 – 14,20 hod.
14,20 - 15,30 hod.

osobní hygiena, příprava jídelny, oběd, vydávání léků
odpočinkové zaměstnání, relaxace dětí

15,30 - 16,00 hod.

svačina

16,00 - 17,25 hod.

zaměstnání II., příprava aktovek do školy na druhý den
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17,25 - 17,30 hod.
17,30 – 17,50 hod.
17,50 – 18,30 hod.

hygiena před večeří, větrání jídelny
večeře, vydávání léků
zaměstnání III
čištění obuvi, úklid jídelny a úklid šatny dle rozpisu služeb,
úklid skříněk s osobními věcmi, četba knih a časopisů, ruční
práce, společenské hry, poslech rádia, magnetofonu

18,30 - 19,00 hod.
19,00 - 20,00 hod.
20,00- 20,30 hod.

osobní hygiena, výměna osobního prádla, vydání II. večeře
sledování videa, televize, hry, četba
večerka

Zaměstnání I.

vycházky do okolí, pobyt na hřišti nebo na zahradě, hry,
malování, pracovní, výtvarné a sportovní činnosti, zapojení
dětí dle plánu vychovatelky

Zaměstnání II.

příprava
na vyučování,
psaní
domácích
úkolů,
čtení, procvičování učiva, kontrola aktovek, sešitů, deníčků

Zaměstnání III.

úklid, četba, poslech rádia, magnetofonu, video, společenské
hry, ruční práce, osobní rozhovory, hodnocení dne

Každou středu nemají děti domácí úkoly a věnují se odpoledne od 14,30 – 15,30 a po svačině
od 16,00 do 17,25 zájmové činnosti. Ve středu odpoledne
mohou děti navštívit rodiče a v případě potřeby si je převzít na
odpoledne do 17,25 hod od vychovatelky výchovné skupiny.
II. Pátek ( popř. jiný den rozjezdu)
6,25
6,30 – 6,40
6,40 – 6,55

hod.
hod.
hod.

6,55 – 7,00

hod.

7,35

hod.

buzení dětí, vstávání, stlaní postelí,
osobní hygiena
snídaně, výdej léků, příprava svačin
a nápojů do školy
kontrola oděvů a celkové upravenosti
dětí, odchod do školy
příchod do školy

9,00 – 11,00 hod.

větrání ložnic, jídelny, přípravky,
koupelny a WC při provádění úklidu

11,40 – 12,15 hod.
12,35 – 13,00 hod.
14,00
hod.

oběd žáci ZŠ speciální
oběd žáci ZŠ speciální
příchod I. výchovné skupiny ze školy
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14,00 – 14,20 hod.

osobní hygiena, příprava jídelny, oběd, úklid jídelny,

14,20

hod.

15,00

hod.

chystání aktovek, osobního prádla a ošacení na cestu domů
předávání dětí rodičům, osobní jednání vychovatelky
s rodiči
kontrola uzavřenosti všech přístupových cest
zamykání internátu

IV. Režim stravování včetně pitného režimu
IV.a) Stravování
Podmínky pro stravování.

Vlastní kuchyň a jídelna s kapacitou 70 jídel.

Rozsah poskytovaných služeb.
Pondělí: oběd, svačina, večeře
Úterý až čtvrtek: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře
Pátek ( popř. jiný den rozjezdu): snídaně, přesnídávka, oběd
Doba vydávání stravy:
snídaně:
úterý až pátek
Oběd:

6,40 – 6,55 hod.

pondělí až pátek

žáci ZŠ speciální

pondělí až čtvrtek

žáci ZŠ speciální

11,40 – 12,15 hod.
12,35 – 13,00 hod.
13,30 - 14,00 hod.

I.vých.sk.

14,00 – 14,20 hod.

Svačina:

pondělí až čtvrtek

15,30 – 16,00 hod.

Večeře:
II.Večeře:

pondělí až čtvrtek
pondělí až čtvrtek

17,30 - 17,50 hod.
18,30 – 18,40 hod.

IV.b) Pitný režim
Zajištění: zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejného vodovodu.
Druhy nápojů: ovocné čaje, bylinkové čaje, černý čaj.
Rozpustné vitamínové nápoje s příchutí pomeranče, mango, aj. a 100% ovocné šťávy.
Doplňování a způsob uchovávání nápojů:
Děti ze základní školy speciální dostávají o velké přestávce čaj nebo šťávu. Děti odcházející
do školy si berou sebou plastovou láhev s nápojem / obsah 0,20 až 0,30 l/.
Pro celodenní a odpolední provoz domova se nápoj vyrábí do přenosného nerezového termosu
s kohoutem. Nádoba je umístěna v jídelně, kam mají přístup vychovatelka i děti. V rámci
samoobslužné činnosti se děti obsluhují sami. Nápoje jsou k dispozici po celý den.
Doplňování zajišťuje kuchařka.
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Při konání sportovních akcí a výletů mimo internát je každé dítě vybaveno vlastní
plastovou lahví s nápojem.
V. Odpočinek
Po příchodu ze školy se děti převléknou a mají odpočinkovou nebo relaxační činnost
/průměrně jednu hodinu/.
Dobu po večerní osobní hygieně mohou děti rovněž využít k odpočinku.
Doba vymezená ke spánku je od 20,30 hod.
VI. Organizovaný program
Zaměstnání I.
Po obědě v době od 14,30 do 15,30 děti chodí společně na hřiště, na zahradu, na vycházky do
okolí, na nákupy potravin, školních potřeb apod., na výstavy. Pokud je pěkné počasí pracují
děti na zahradě, kde pěstují zeleninu. Starší děti se starají o ovocné stromy a kompost. Na jaře
děti pomáhají při jarním úklidu okolo internátu. K odpočinku slouží dětem na zahradě
dřevěný altán, pískoviště, prolézačky, kuželky, hřiště na malou kopanou a venkovní stůl na
stolní tenis.
V zimě děti na zahradě nebo v okolí internátu sáňkují, staví sněhuláky, iglů, bobují.
V případě nepříznivého počasí děti vyrábějí výrobky z různého materiálu v učebně
pracovního vyučování nebo v denních místnostech. Ze zhotovených výrobků si děti dělají
výstavky. Důraz klademe na výtvarné a pracovní činnosti, na rozvíjení jemné motoriky a na
seznamování se s různými netradičními technikami.
Zaměstnání II.
Od 16,00 hod do 17,25 probíhá příprava na vyučování v denních místnostech. Kontrola
deníčků, psaní domácích úkolů, čtení a procvičování učiva, příprava aktovek na druhý den.
V případě kratší přípravy na vyučování mají děti možnost volného zaměstnání nebo
odpočinku.
Zaměstnání III.
Po večeři od 17,50 do 18,30 děti dle týdenního rozpisu služeb otřou stoly v jídelně, vyčistí
botníky, zametou šatnu v suterénu. Vyčistí si obuv, uklidí si skříňky s osobními věcmi.
Následuje sledování televize nebo videa, individuálně poslech hudby, osobní
rozhovory, četba, společenské hry, kreslení.
Od 18,30 – 19,00 hod. provádějí asistentky pedagoga s dětmi večerní hygienu. Asistentka
pedagoga přebírá od vychovatelky nejprve skupinu dívek a pak chlapců. Děti si čistí
zuby, češou se, osprchují a provedou výměnu osobního prádla. Po večerní hygieně mohou
děti ještě sledovat video nebo televizi, číst si, hrát karty, luštit křížovky apod. do 20,30 hodin.

Volnočasové aktivity
Ve středu odpoledne děti pracují v zájmovém kroužku, 1x měsíčně mají canisterapii.
Ve středu odpoledne si mohou rodiče převzít od vychovatelky své dítě a strávit s ním
odpoledne. Návrat ze společné vycházky je nejpozději v 17,25 hodin.
Osobní volno je poskytovány individuálně za dobré chování a za odměnu v době od 14,30 do
17,00 hodin pouze nejstarším dětem a to s písemným souhlasem zákonných zástupců.
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V rámci volnočasových aktivit navštěvujeme s dětmi výstavy, městskou knihovnu, divadelní,
filmová nebo maňásková představení, školní akademie, zábavné akce a soutěže pořádané
DDM Hrádek, dopravní hřiště v Borovině.
II.
Podmínky pohybové výchovy a otužování
Prostory pro pohybovou výchovu jsou omezené. Využíváme ve zvýšené míře zahradu, hřiště,
okolí školy.
Tělovýchovné aktivity – kopaná, přehazovaná, vybíjená, stolní tenis, kuželky, pěší turistika,
sáňkování, bobování, stavění sněhuláků.
Otužování – ráno se děti omyjí vlažnou nebo studenou vodou. Internát je vytápěn na
doporučené teploty. Důraz na přiměřené oblékání. Řada dětí z rodin s nízkou sociokulturní
úrovní je z domova nedostatečně vybavena ošacením a obutím podle počasí. Pro pobyt venku
v zimním období dětem půjčujeme podle potřeby čisté čepice, šály, teplé ponožky a rukavice.
Přísun vitamínů je zajištěn pravidelně po celý týden /ovoce ze zahrady, ovoce zakoupené
v obchodě, čaj s citronem/.
Zdravotní opatření u dětí:
Zdravotní stav dětí je po celý týden sledován a v případě teploty či jiných zdravotních potíží
se ihned vyrozumí zákonní zástupci dítěte. V případě akutního onemocnění se zdravotní
problémy řeší návštěvou lékaře na pohotovosti. Výdej léků se provádí dle rozpisu. Doprovody
na vyšetření dětí, popř. na logopedii, zajišťují rodiče, v nezbytném případě asistentky
pedagoga.
Teploty v denních místnostech jsou kontrolovány nástěnnými teploměry umístěnými ve výšce
1,2 až 1,5 m a termostaty pro stav teplot v topném období s řízenou regulací plynové kotelny.
Teplota denních místností a koupelny je přes den nastavena na 22 stupňů C. Teplota na
ložnicích je nastavena na noční pokles od 22 hodin do 5 hodin na 19 stupňů C. Na oknech
v pobytových místnostech jsou záclony a závěsy na tlumení pronikání slunečního záření.

Frekvence podávání, manipulace s nádobím
Manipulace s nádobím při vydávání jídla a sběru použitého nádobí.
Příjem použitého stolního nádobí z jídelny je zabezpečen výdejovým okénkem z kuchyně,
které je rozděleno na dvě části.
Větší částí okénka je jídlo vydáváno /snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře/ a druhou
menší oddělenou částí okénka je proveden sběr použitého nádobí. Nekříží se tedy výdej jídla
s příjmem použitého nádobí.

Manipulace s nádobím při umývání a ukládání
Stolní nádobí /talíře, sklenice, příbory/ se umývají v myčce na nádobí. Stolní nádobí se ukládá
v kuchyni do samostatné skříňky a příbory do zásuvek. Pracovní nářadí, náčiní a černé nádobí
se omývá po skončení mytí stolního nádobí v nerezovém dvojdřezu a oplachuje se tekoucí
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teplou vodou. Pracovní nářadí, nádobí, prkénka na maso je označeno barvou a ukládá se
zvlášť do vyčleněné skříňky. Ostatní náčiní a černé nádobí je uloženo v regálech v příručním
skladu.
V. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
V.a) Výměna a praní prádla
Praní lůžkovin je zajištěno ve vlastní prádelně na internátě. Ve výjimečných případech je
praní zajištěno smluvně s prádelnou a čistírnou ve Žďáru nad Sázavou. Lůžkoviny se
vyměňují po dvou pracovních týdnech /8 dnech používání/ najednou v celém internátě.
V případě nutnosti nebo při změně lůžka ihned. Do postelí enuretiků se vkládají klinpleny,
které lze prát na 90 stupňů C. Postele všem dětem převléká asistentka pedagoga. Použité
lůžkoviny se svážou do uzlu a ještě ten den se perou v prádelně nebo se odváží do prádelny.
Ručníky a žínky z umývárny a ručníky z WC se vyměňují 1x týdně, dle potřeby ihned. Utěrky
v kuchyni se denně vyměňují. Utěrky a ručníky se perou v automatické pračce ve vlastní
prádelně. Prádlo se suší na půdě. Použité osobní prádlo si děti ukládají do vlastních
igelitových tašek do skříněk a v den rozjezdu si je odváží domů na vyprání. V den nástupu do
internátu předávají asistentce pedagoga čisté prádlo a oblečení. V případě nutnosti asistentka
pedagoga během pracovního týdne vypere dětem osobní prádlo, pyžamo, punčocháče apod.
v automatické pračce.
Ochranné pracovní prostředky pere asistentka pedagoga na internátě.
V.b) Vybavení prádelny
Prádelna je umístěna v 1. PP východní části budovy. Je vybavena dvěma automatickými
pračkami. Jsou zde také plastové nádoby pro namáčení a ruční přepírání.
Vybavení je dostačující k zajištění praní prádla v řádné kvalitě a skříně na čisticí a prací
prostředky. Podlaha v prádelně je snadno čistitelná, protiskluzová a spádovaná ke kanalizační
vpusti chráněné mřížkou. Stěny mají omyvatelný povrch do výše cca 150 cm. Osvětlení je
zajištěno denním i sdruženým osvětlením. Větrání je zabezpečeno 2 okny. Nucené větrání zde
není zabudováno.
Praní v automatické pračce ve vlastní prádelně a žehlení prádla provádí asistentka pedagoga
v době ranních příslužeb v pondělí a v pátek. Prádlo se žehlí na služebním pokoji
vychovatelek, kde asistentka provádí i drobné opravy oblečení dětí a lůžkovin.

V.c) Vybavení služebního pokoje k žehlení
V místnosti je stůl, 2 žehličky, žehlící prkno, 1 kufříkový šicí stroj. Osvětlení je
zajištěno denním i sdruženým osvětlením – hlavní světlo u stropu, stolní lampa. Na podlaze je
koberec, který se denně luxuje. Větrání je zabezpečeno oknem.

V.d) Skladování lůžkovin
Pro sklad prádla není vyčleněna samostatná místnost. Čisté lůžkoviny jsou uloženy
v uzamčených skříních a v nástavcích na chodbách I.a II. NP, které mají větrání zabezpečeno
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oknem. Skříně jsou uzamykatelné. Podlaha chodeb je snadno čistitelná. Setření podlahy se
provádí denně na vlhko. Osvětlení je zajištěno denním i sdruženým osvětlením.
Čisté lůžkoviny do skříní a nástavců na chodbách ukládá po vyprání nebo po převzetí
z prádelny tentýž den asistentka pedagoga.
V. e) Šatna a botníky
Šatna pro odkládání svrchního oděvu a bot je v 1. PP. Každé dítě má 400 mm délky věšákové
stěny a vlastní botník. Botník je rozdělen na dvě části a děti si do něho ukládají obuv podle
toho, kam ji nosí. Domácí obuv je uložena v botníku vlevo a obuv na ven vpravo. Na čištění
obuvi a údržbu obuvi mají děti vyhrazený čas. Denně si čistí obuv a provádí úklid šatny
zametením podlahy a vymetením botníků. Kontrolu provádí vychovatelka.
Péče o obuv je zakotvena v režimu dne.
VI. Další ustanovení
1. Upravený provozní řád internátu vstupuje v platnost dnem 15. 9. 2017
2. Provozní řád internátu vstupuje v platnost na dobu neurčitou
3. Všichni zaměstnanci internátu jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem a
dodržovat jej, případná neznalost nezbavuje pracovníka odpovědnosti za jeho porušení

V Třebíči dne 15. 9. 2017
---------------------------------------Mgr. Milan Šelle
ředitel školy
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S provozním řádem internátu byli seznámeni níže podepsaní zaměstnanci
jméno a příjmení
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