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Provozní řád integrační školky 

a rehabilitačního centra LENTILKA 

 
Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a novel 

a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz 

škol a předškolních zařízení. 

 

LENTILKA-integrační školka a rehabilitační centrum (LENTILKA) je příspěvková organizace 

nestátní zdravotnické zařízení, které bylo zřízeno Statutárním městem Pardubice za účelem 

poskytování komplexní rehabilitační, logopedické, ergoterapeutické, pedagogicko-výchovné, 

speciálně pedagogické a zdravotní péče dětem. 

 

Pro zajištění hlavního účelu provozuje organizace: 

1. Integrační školku pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti zdravé 

2. Rehabilitační centrum: 

- Ambulantní pracoviště fyzioterapie a ergoterapie 

- Ambulantní pracoviště logopedie 

- Ambulantní pracoviště lékaře specialisty (rehabilitační lékař) 

3. Kuchyň s jídelnou 

4. Metodické a vzdělávací centrum 

V Integrační školce je dětem předškolního věku (zpravidla od 18 měsíců do zahájení povinné 

školní docházky) se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s poruchou komunikace, 

sociální interakce a poruchami autistického spektra, s postižením tělesným nebo kombinovaným 

a dětem zdravým poskytována specializovaná logopedická, fyzioterapeutická, ergoterapeutická 

a zdravotní péče na základě doporučení odborných lékařů a pod odborným dohledem lékaře 

specialisty (rehabilitační lékař).  

Dětem je dále poskytována péče o všestranný psychomotorický rozvoj, péče pedagogicko-

výchovná, speciálně pedagogická a poradenská na úrovni předškolního vzdělávání v souladu 

s ustanovením § 33 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Záměrem je vzdělávání všech dětí společně 

směřující k integraci/inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Stanovená kapacita integrační školky: 46 dětí  

Integrační školka má 4 třídy. 

Provozní doba: od 6.30 - do 16.00 hod. 

IČ: 00190730  

Ředitelka LENTILKY: Mgr. Gabriela Bělková 
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Provozní řád plně respektuje Úmluvu o právech dítěte. Osoby pečující o dítě je chrání před 

jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických 

principů, opírá se o pedagogické, speciálně pedagogické, psychologické a hygienické normy péče 

o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí, jejich 

spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností. 

 

Komplexní péče o dítě 
 

Součástí komplexní péče v LENTILCE je poskytování léčebných, odborných a podpůrných 

terapií a dále i poradenství v oblasti poruch komunikace, sociální interakce a poruch 

autistického spektra (Metodické a vzdělávací centrum) pro rodiče (zákonné zástupce) 

a jejich děti. 

 

Léčebné a odborné terapie:  
 

PÉČE REHABILITAČNÍHO LÉKAŘE 

 

V rámci docházky dítěte do integrační školky LENTILKY je možné využít vyšetření 

rehabilitačním lékařem MUDr. ZUZANOU SEHNOUTKOVOU za přítomnosti rodičů, která 

ordinuje dle potřeby LENTILKY.  

Objednat se můžete na tel.: 466 009 430 v době od 7:00 do 15:30 hodin.   

Kontrolní vyšetření, které je zpravidla po půl roce, zajistí rehabilitační lékař MUDr. Zuzana 

Sehnoutková v rámci docházky dítěte do zařízení. Rodič se v případě zájmu může také osobně 

účastnit. Odborný lékař dle vyšetření dítěti indikuje péči fyzioterapeutickou 

a ergoterapeutickou. 

 

KLINICKÁ LOGOPEDIE 

 

Logopedie se zaměřuje na celkový rozvoj komunikačních schopností, úpravu artikulace, rozvoj 

slovní zásoby, rozvoj jazykového citu a podporu verbálního vyjadřování. 

K rozvíjení komunikačních dovedností jsou využívány moderní počítačové programy a speciální 

pomůcky, alternativní a augmentativní komunikační systémy (dále AAK), které jsou vhodné 

zejména pro děti s výrazným opožděním expresivní složky řeči, poruchou autistického spektra, 

kombinovaným postižením nebo s mentálním handicapem. Zásadním logopedickým požadavkem 

je úzká spolupráce s rodiči a intenzivní domácí příprava. 

Logopedická péče je na základě smlouvy plně hrazena zdravotními pojišťovnami.  
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Podmínky pro zahájení logopedické péče: 

 

• Doporučení logopedie od ošetřujícího lékaře (pediatr, foniatr). 

• Povinnost rodiče objednat se na úvodní konzultaci s logopedem do 14 dnů od nástupu 

dítěte do LENTILKY (vstupní vyšetření) nebo od začátku nového školního roku 

(kontrolní vyšetření) a to buď telefonicky nebo osobně v 1. patře žlutého pavilonu, a to 

v době od 7:30 do 8:30 hodin nebo od 12:30 do 14:00 hodin. 

• Při úvodní či kontrolní konzultaci je nutná osobní účast rodiče, je zde stanoven 

logopedický plán (u vybraných dětí je pak součástí Komplexního individuálního plánu 

rozvoje) a plán dalších konzultací dle indikace logopeda.  

 

FYZIOTERAPIE 

 

Fyzioterapie se zaměřuje na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Cílem 

fyzioterapie je zachování a obnova optimální funkce pohybového systému. 

Fyzioterapie v LENTILCE probíhá během pobytu dítěte v zařízení na pracovišti fyzioterapeuta. 

Fyzioterapie probíhá individuálně, nebo u dětí s podobnou diagnózou ve dvojicích, pro lepší 

motivaci ke cvičení. 

Fyzioterapeutická péče je na základě smlouvy plně hrazená zdravotními pojišťovnami. 

 

Podmínky pro zahájení fyzioterapeutické péče: 

 

• Vyšetření od MUDr. Zuzany Sehnoutkové (rehabilitační lékař). 

•  Povinnost rodiče objednat se na úvodní konzultaci s fyzioterapeutem do 14 dnů od 

nástupu dítěte do LENTILKY (vstupní vyšetření) nebo od začátku nového školního roku 

(kontrolní vyšetření) a to buď telefonicky nebo osobně v prvním patře žlutého pavilonu, 

a to v době od 8:00 do 8:30 hodin nebo od 12:30 do 14:30 hodin. 

• Při úvodní konzultaci je nutná osobní účast rodiče, je zde stanoven fyzioterapeutický 

plán (u vybraných dětí je pak součástí Komplexního individuálního plánu rozvoje) a plán 

dalších konzultací dle indikace terapeuta. 

 

ERGOTERAPIE 

 

Ergoterapie u dětí zlepšuje dovednosti, které budou potřebovat v každodenním životě. Formou 

her, aktivit a činností rozvíjí motorické, mentální i smyslové schopnosti dětí. Cílem ergoterapie 

je děti naučit správně vnímat a zpracovat smyslové vjemy z vlastního těla a bezprostředního 

okolí, naučit děti samostatnosti, zejména v oblasti oblékání a sycení, zdokonalit hrubou 

a jemnou motoriku a grafomotoriku. Ergoterapie probíhá buď ve cvičebnách v 1. patře nebo 

ve cvičebně senzorické integrace v modré či žluté lentilce.  

Ergoterapeutická péče je na základě smlouvy plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 
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Podmínky pro zahájení ergoterapeutické péče: 

 

• Vyšetření od MUDr. Zuzany Sehnoutkové. 

• Povinnost rodiče objednat se na úvodní konzultaci s ergoterapeutem do 14 dnů                         

od nástupu dítěte do LENTILKY (vstupní vyšetření) nebo od začátku nového školního 

roku (kontrolní vyšetření) a to buď telefonicky nebo osobně v prvním patře žlutého 

pavilonu, a to v době od 8:00 do 8:30 hodin nebo od 12:30 do 14:30 hodin. 

• Při úvodní konzultaci je nutná osobní účast rodiče, je zde stanoven ergoterapeutický 

plán (u vybraných dětí je pak součástí Komplexního individuálního plánu rozvoje) a plán 

dalších konzultací dle indikace terapeuta. 

 

Pro odborné terapie LOGOPEDIE, FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE platí pravidlo, že pokud 

se zák. zástupce nedostaví na domluvené konzultace (úvodní, kontrolní) bez omluvy nebudou 

zahájeny nebo budou terapie ukončeny.  

Zhotovení zpráv o průběhu terapie, na žádost zákonného zástupce, je zpoplatněna – 250,- Kč.  

 

TERAPIE PORUCH KOMUNIKACE, SOCIÁLNÍ INTERAKCE A PORUCH AUTISTICKÉHO 

SPEKTRA 

 

V LENTILCE se zaměřujeme na vytvoření funkčních komunikačních mechanismů u dětí.  Jedná 

se o nastavení sdílené komunikace s druhým dítětem a dospělým pomocí Výměnného 

obrázkového komunikačního systému (VOKS), ZNAK DO ŘEČI, se současným propojením 

OBRÁZKU (PIKTOGRAMU) s psaným textem (GRAFÉM) a následným slovním vyjádřením 

(FONÉM – slyšené slovo). Důraz klademe na rozvoj hry, dětem v rámci terapie pomáháme 

navazovat správné intersociální chování v rámci vrstevnické skupiny. V učení uplatňujeme 

behaviorální přístupy – učení dítěte pomocí podmiňování, nácviku imitace a soustředění.  

 

U dětí s poruchou komunikace a sociální interakce a PAS využíváme na podporu komunikace tzv. 

ZÁŽITKOVÝ DENÍK, do kterého se lepí fotografie dětí zachycených v různých aktivitách                 

ve školce. Smyslem Zážitkového deníku je společně s dítětem procházet 

a pojmenovávat činnosti, které jsou pro dítě emočně kladné. Dítě je motivováno na fotografiích 

pojmenovávat, co se mu ve školce povedlo, s jakým kamarádem či hračkou si hrálo. Deník                      

je částečně zpoplatněn. Sešit, barevné fotografie, tištěné popisky jsou hrazeny zákonným 

zástupcem v ceně 300,- Kč/pololetí bezhotovostně na účet LENTILKY dle předpisu. 

 

Zároveň využíváme v LENTILCE Motivační systém odměňování dítěte s cílem podporovat 

správné jednání a učení dítěte (sociální, činnostní i předmětové odměny). Odměňujeme 

a zpevňujeme tak žádoucí chování, které je v rámci nácviku fixováno. 

Podporujeme tak i správné sebepojetí dítěte, jeho chuť a snahu zvládat nové úkoly, a tak se 

otevírat okolnímu světu beze strachu a úzkostí. 
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Metody a techniky práce s dítětem: 

• zlepšení orientace v prostoru a čase pomocí vizualizace – předmět – foto – obrázek – 

piktogram – přehledné obrázkové denní režimy, denní plán aktivit 

• nácvik komunikace (alternativní komunikace) – VOKS (PECS) – komunikační obrázkový 

program, znak do řeči 

• nácvik řízené činnosti – strukturované učení TEACCH program, nácviky dle postupů ABA 

programu 

• nácvik grafomotorických dovedností pomocí videonácviků fázované kresby 

• nácvik hry a kooperace ve hře – videonácvik hry, hra individuální a hra ve skupině, dle 

OTA programu R. Straussové 

 

 

METODICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 

Centrum je zaměřeno na cílovou skupinu dětí s poruchou komunikace, sociální interakce 

a poruchou autistického spektra, dále PK-SI-PAS.  

 

Náplň práce metodického a vzdělávacího centra zahrnuje: 

• tvorbu a distribuci metodických materiálů a didaktických pomůcek zaměřených na oblast 

komunikace, sociálních dovedností a rozvoji hry u dítěte s PK – SI – PAS raného 

a předškolního věku 

• vedení a koordinaci multioborového týmu integračních tříd, třídy pro děti s PK – SI – 

PAS a rehabilitačního centra v LENTILCE 

• naplňování koncepce VČASNÉ INTERVENCE – včasný záchyt rodin s dětmi 

s nerovnoměrným vývojem v oblasti komunikace a sociální interakce a podpora rodiny 

     v edukaci dítěte v rámci speciálně pedagogické činnosti 

• naplňování koncepce POSTUPNÉ INTEGRACE – zajištění bezpečného přechodu dítěte 

s PK – SI – PAS v rámci speciální třídy do integračních tříd v LENTILCE a posléze jeho 

začlenění do prostředí běžné mateřské školy 

• VZDĚLÁVÁNÍ – přednášky v dané problematice pro odbornou i laickou veřejnost 

• spolupráci na OSVĚTOVÝCH AKCÍCH A AKTIVITÁCH  

• spolupráci na PREVENTIVNÍCH PROGRAMECH zaměřených na vyhledávání a podporu 

dětí s PK – SI – PAS v mateřských školách běžného typu v rámci spolupráce s metodikem 

logopedické péče 

• více na http://www.drclentilka.cz/metod-centrum/ 

http://www.drclentilka.cz/metod-centrum/
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PSYCHOLOGICKÁ PÉČE  
 

1) LENTILKA nabízí psychologickou péči v prostředí školky prostřednictvím detašovaného 

pracoviště PsychoCom s.r.o.  

Psycholožka Mgr. Klára Moravcová se zabývá řešením problémů, které v rodině vznikají 

v souvislosti s výchovou dítěte s autismem či dalšími neurovývojovými poruchami, zdr. 

postižením či dle zájmu rodičů. Zaměřuje se na metody výchovy a vzdělávání dětí pomocí 

strukturovaného učení, nácviky sebeobsluhy, eliminaci adaptačních potíží dítěte, rozvoj 

komunikace a používání náhradních komunikačních systémů. 

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.  

Možnost objednání na tel. čísle: 466 009 430. 

 

2) LENTILKA dále nabízí psychologickou péči ve spolupráci s MEDEOROU, která zajišťuje 

psychologickou diagnostiku a poradenství, individuální a rodinnou terapii.  

Psychologové: Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech (email: durech@medeora.cz)  

a PhDr. Markéta Ďurechová (email: durechova@medeora.cz).  

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.  

Možnost objednání na tel. čísle: 739 276 444, email: info@medeora.cz. 

 Další informace naleznete na webových stránkách: www. medeora.cz 

 

SPOLUPRÁCE S PORADENSKÝMI ZAŘÍZENÍMI 

 

1) SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) 

LENTILKA spolupracuje zejména s SPC v Pardubicích, což je školské poradenské zařízení, 

jejichž cílovou skupinou jsou děti s mentálním postižením, tělesným postižením, kombinovaným 

postižením, poruchou autistického spektra a narušenou komunikační schopností.  

Zákonní zástupci těchto dětí by se měly na SPC obrátit nejdéle v roce povinného předškolního 

vzdělávání dítěte. SPC zák. zástupci vydává vyjádření k odkladu povinné školní docházky                       

a pomáhá se zařazením do ZŠ (vydává např. vyjádření o vhodnosti asistenta pedagoga pro dané 

dítě do ZŠ apod.). 

 

2) PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP) 

Další školské poradenské zařízení, na které se může zák. zástupce obrátit je PPP, jejichž cílovou 

skupinou jsou děti bez mentálního postižení, děti s výchovnými problémy, děti s ADHD či děti 

s dalšími specifickými poruchami učení. Taktéž zák. zástupci vydávají vyjádření k odkladu 

povinné školní docházky a pomáhá se zařazením do ZŠ. 
  

mailto:durech@medeora.cz
mailto:durechova@medeora.cz
mailto:info@medeora.cz
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POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Povinné předškolní vzdělávání se týká těch dětí, které v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8. 

dosáhnou věku 5 let. Zákonný zástupce tohoto dítěte docházejícího do LENTILKY, je povinen 

přihlásit dítě do běžné mateřské školy, ideálně do jedné z vytipovaných MŠ v Pardubicích (MŠ 

Klubíčko, MŠ Zvoneček, MŠ Korálek, MŠ Pospíšilovo náměstí, MŠ Motýlek, MŠ Duha), nebo                  

do spádové MŠ dle místa bydliště.  

Spolu s přihláškou dítěte zákonní zástupci do dané MŠ zároveň předkládají „Oznámení                            

o individuálním vzdělávání dítěte“, tzn. že se dítě bude vzdělávat v LENTILCE.  

V měsíci listopadu či prosinci pak proběhne ve vybrané MŠ přezkoušení. LENTILKA připraví 

podklady. Z výstupu je zhotovený Zápis z přezkoušení. 

Pro rodiče dětí z LENTILKY, kterých se toto předškolní vzdělávání týká, je připravena 

informační schůzka, kde je vše konkrétně vysvětleno. Na tuto schůzku jsou rodiče personálem 

LENTILKY včas upozorněni. 
 

Podpůrné terapie: 

 

CANISTERAPIE 
 

Canisterapie je podpůrná terapie, která využívá pozitivních interakcí mezi dítětem a psem. 

Prostřednictvím specifických canisterapeutických metod jsou rozvíjeny všechny složky 

psychomotorického a sociálního vývoje dítěte.  

Pracovní tým tvoří canisterapeutický pes, odborně vyškolený canisterapeut a speciální pedagog 

ze zařízení. Psi mají splněné řádné canisterapeutické zkoušky a jsou pod pravidelnou veterinární 

kontrolou. Canisterapie v LENTILCE probíhá v individuální nebo skupinové formě.  

LENTILKA hradí službu Rodinnému Integračnímu Centru a pro děti je zdarma.   

 

MUZIKOTERAPIE 
 

Muzikoterapie je léčení hudbou, které vede k navození pozitivních změn v oblasti těla, duše 

a emocí. Má schopnost působit současně a hluboce na všechny složky lidské osobnosti. Při 

terapii jsou využívány pouze nástroje s přirozeným laděním, vyráběné ručně a z přírodních 

materiálů.  Muzikoterapie probíhá pod odborným vedením muzikoterapeuta v individuální nebo 

skupinové formě v muzikoterapeutické místnosti LENTILKY (modrý pavilon).  

LENTILKA hradí službu Rodinnému Integračnímu Centru z.s. a pro děti je spoluúčast z fondu 

aktivit v částce 50,- Kč.  
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ARTETERAPIE 
 

Tvořivé činnosti zaznamenávají individuální prožitek každého dítěte, čímž děti posilují své 

spontánní vyjádření, psychické uvolnění a radost z vytváření něčeho nového. Specifický význam 

má tvorba prostorová, zejména modelování s keramickou hlínou působí v terapii 

multisenzoriálně. Propojuje se zde zejména stránka vizuální se stránkou haptickou (dotekovou). 

Arteterapii (tvořivé činnosti) realizujeme na třídách a v arteterapeutické místnosti na červené 

lentilce v rámci ŠVP a individuální speciálně pedagogické práce. 

K rozvoji tvořivých, pracovních a sebeobslužných činností využíváme i novou PRACOVNÍ 

DÍLNIČKU na žluté lentilce. Zde využíváme prvky Montessori pedagogiky, pracovní stoly 

s nářadím, zahradní stůl a cvičnou kuchyňka.  

 

Jednorázové akce: 

 

Akce za účasti rodičů:  

• prosinec  – Vánoční kavárnička 

• duben          – aktivity ke Dni autismu/den otevřených dveří 

• červen  – Zahradní slavnost  

 

Akce pro děti: 

Vítání jara, výlet, program se zvířátky, Výukový program v Apolence, návštěva hasičů, divadlo 

Víly srdíčkové, karneval, Mikulášská besídka, oslava svátku sv. Martina a další. 
 

 

Akce jsou hrazeny z TŘÍDNÍHO FONDU. Za školní rok, při účasti dítěte na všech aktivitách, 

se platí do fondu 2x 700,- Kč. V případě přečerpání bude rodič informován a vyzván k doplacení. 

Platby se hradí bezhotovostně na účet. Vyúčtování je k dispozici u pedagoga ve třídě. Přeplatky 

se vrací na účet k 30. 6. 

 

Oslovení personálu: 
Z důvodu učení se oslovení a navazovaní soc. kontaktů děti oslovují personál křestním jménem.  
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Školní vzdělávací program (ŠVP) a Komplexní individuální plán 

rozvoje (KIPR) 
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) 

 

Pro integrační školku je vypracován Školní vzdělávací program POMÁHEJME SI! (dále ŠVP). 

ŠVP POMÁHEJME SI! je určen pro všechny děti ze školky, jak pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, tak i děti zdravé, ve věku od 1,5 (zpravidla od 3 let) do 7 let 

a vychází z jejich specifických potřeb. Je vypracován na základě Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. Respektuje veškerá specifika psychomotorického 

a sociálního vývoje dětí, které do LENTILKY docházejí. Zaměřuje se na rozvoj osobnosti dítěte 

jako celku a zároveň respektuje jeho individuální potřeby. 

Naší prioritou je individuální přístup ke všem dětem a naplňování potřeb jednotlivých dětí 

formou individuálních, skupinových i frontálních činností a her. 

Cílem je pomoci dětem chápat sebe sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se 

v něm. 

Školní vzdělávací program je upraven tak, aby vyhovoval věku, úrovni psychomotorického vývoje 

a sociálním zkušenostem dětí. 

Dělí se na Ι. a ΙΙ. úroveň. Témata z I. úrovně jsou shodná v daném období jak pro školku, tak 

i pro terapeuty v centru v rámci upevnění získaných znalostí a dovedností. 

II. úroveň je rozšířená s prohloubením témat vedoucích k všestrannému rozvoji a naplňování 

individuálních potřeb dětí. 

Základním směřováním ŠVP je přechod dítěte od „JÁ–INDIVIDUUM“ k „JÁ–SPOLEČNOST“. 

Prostřednictvím ŠVP POMÁHEJME SI! se u dětí podporuje rozvoj samostatnosti, získání 

pozitivních návyků a kompetencí při sebeobsluze a při orientaci v prostoru zařízení a blízkém 

okolí. Dbá se na rozvoj schopnosti dětí vyjádřit své pocity, přání, potřeby a emoce 

a adekvátně na ně reagovat. Rozvíjí se vnímavost, ohleduplnost a citlivé vztahy k ostatním 

dětem, lidem, okolnímu prostředí i k přírodě. Posiluje se vzájemná spolupráce dětí, podporují 

se jejich slabé stránky a rozvíjí se stránky silné.  

Vzdělávací obsah ŠVP POMÁHEJME SI! vychází z rytmu měnící se přírody a tradičních svátků, 

které slavíme v průběhu roku a je rozdělen do Integrovaných bloků a Tematických celků. Je 

přizpůsobován aktuálnímu dění a seznamuje děti se světem zábavně a přirozeně. 

Přehled ŠVP je umístěný v šatnách tříd v závěsných zelených deskách a na nástěnkách 

s uvedením básniček, písniček, pracovních listů a dalších námětů vztahující se k obsahu 

aktuálního tematického celku. 
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SNOEZELEN KONCEPT 

 

Projekt Snoezelen je současným světovým trendem ve vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ale i u dětí zdravých a je novým projektem v LENTILCE. Je to 

multismyslový koncept zaměřený zejména na rozvoj smyslů (zrak, sluch, čich, hmat, chuť), 

které jsou u dětí potřeba intenzivněji rozvíjet. V rámci spec. pedagogické, pedagogické 

a terapeutické práce jsou často opomíjeny. Tento koncept učí děti multismyslově, prožitkově, 

s využitím reálných věcí, předmětů, s využitím přírody apod. Lze ho realizovat všude, ve všech 

námi nabízených činnostech.  

V současné chvíli prošli zaměstnanci proškolením v e Snoezelen konceptu (I. a II. část) 

a postupně ho budeme rozvíjet v našich aktivitách ve školce, při terapiích i venkovních 

činnostech.  

 

KOMPLEXNÍ INDIVIDUÁLN PLÁN ROZVOJE (KIPR) 
 

Děti, u nichž to úroveň psychomotorického a sociálního vývoje vyžaduje, jsou vzdělávány                      

na základě KOMPLEXNÍHO INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU ROZVOJE (KIPR), který je svým 

obsahem činností úzce provázán s ŠVP.  
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Komplexní individuální plán rozvoje (KIPR) je forma metodického vedení rozvoje jednotlivých 

oblastí psychomotorického a sociálního vývoje dítěte a je do něj zapojen široký tým odborníků, 

který s dítětem daný plán naplňuje - speciální pedagog, logoped, ergoterapeut, 

fyzioterapeut, příp. psycholog a další odborníci. KIPR se připravuje u dětí, u nichž to úroveň 

psychomotorického a sociálního vývoje vyžaduje a je potřeba rozvíjet min. 3 oblasti. Ostatní 

děti mají sestavené individuální plány za danou odbornost (př. logopedický plán, 

ergoterapeutický plán, speciálně-pedagogický plán).  

Speciální pedagog, logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut provedou nejprve u dítěte potřebnou 

diagnostiku a vytvoří individuální plán rozvoje za svoji odbornost. Následuje společná schůzka 

se zákonnými zástupci dítěte, kde se vytvoří na základě přání tzv. „zakázky“ zákonných 

zástupců a individuálních plánů terapeutů výsledný Komplexní individuální plán rozvoje. Nedílnou 

součástí KIPRu je také jeho hodnocení, které probíhá opět společně vždy po skončení daného 

období, na které byl KIPR vytvořen. 

KIPR je vytvořen na základě Edukačně hodnotícího profilu pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

U dětí využíváme ve vzdělání specifické principy, metody a postupy, které akceptují specifické 

potřeby těchto dětí, ale zároveň u dětí zlepšují efektivitu učení a zvyšují možnost těchto dětí 

snadněji se zapojit do dalších stupňů vzdělávání a v budoucnu se snadněji začlenit                                       

do společnosti. Nejvíce využíváme behaviorální techniky (prvky Aplikované behaviorální analýzy 

- ABA, alternativní a augmentativní komunikace – AAK, videonácvik hry, nácviky sociálních 

dovedností, vývoj hry, senzorická integrace, techniky ke stimulaci smyslového vnímání                              

a techniky vycházející ze zásad TEACH programu (Strukturované učení). Využíváme 

terapeuticko-formativních přístupů, prostředků a postupů, dále speciální pomůcky a různé 

didaktické materiály.   

 

KIPR je sestavován dle zakázky rodiče (zákonného zástupce) za přítomnosti rodiče (zákonného 

zástupce) dítěte, osobního asistenta (pokud ho dítě má), multidisciplinárního týmu a ředitelky 

zařízení a dále dle domluvy s dalšími odborníky (psycholog, služby rané péče RIC – Rodinné 

Integrační Centrum a Středisko rané péče v Pardubicích).  

 

Rodič (zákonný zástupce) dítěte, u něhož je KIPR sestaven, souhlasí s pravidelnými 

konzultacemi multidisciplinárního týmu 2x za rok (říjen/listopad, duben/květen) či dle 

adaptace dítěte. 

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

 

Rodič (zákonný zástupce) souhlasí s pravidelnými individuálními konzultacemi vývoje dítěte 

s odbornými terapeuty a se speciálním pedagogem, kteří určují četnost těchto konzultací 

na základě individuálních potřeb dítěte. Rodič sám může také o konzultaci kdykoli požádat. 

https://www.drclentilka.cz/pece-a-terapie/kompletni-pece/pece-specialne-pedagogicka/
https://www.drclentilka.cz/pece-a-terapie/kompletni-pece/pece-klinickych-logopedu/
https://www.drclentilka.cz/pece-a-terapie/kompletni-pece/pece-fyzioterapeuticka/
https://www.drclentilka.cz/pece-a-terapie/kompletni-pece/pece-ergoterapeuticka/
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Dokumentace dítěte ve školce 
 

Součástí dokumentace dětí v LENTILCE je: 
• žádost o přijetí vč. souhlasu 

• evidenční list (s potvrzením od pediatra) 

• individuální potřeby dítěte (vždy aktuální na začátku školního roku či v době nástupu) 

• zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školky (vždy aktuální na začátku školního roku či 

v době nástupu) 

• souhlas zákonných zástupců 

• portfolio dítěte – průběžná kresba postavy a fotografie 

• speciálně pedagogická diagnostika (EHP), Komplexní individuální plán rozvoje, 

Individuální logopedický, ergoterapeutický a fyzioterapeutický plán – dle potřeb dětí 

• žádost o podání medikace (dle potřeb dítěte) 

• dohoda o individuálním stravování (dle potřeb dítěte) 

 

Evidence úrazů 
 

Všechny úrazy dětí, ke kterým došlo v LENTILCE, se evidují. Záznam o úrazu provádí personál 

třídy, který je zodpovědný za dozor dětí. Dojde-li k úrazu dítěte, poskytne personál třídy 

neprodleně první pomoc a podle závažnosti zajistí odborné lékařské vyšetření, následně 

poskytne podrobné informace rodiči (zák. zástupci) dítěte a ředitelce organizace. Děti jsou 

v LENTILCE pojištěny na úraz. 

 

Přijímání dětí do LENTILKY 

 

Děti přijímá ředitelka zařízení v průběhu celého roku, přednostně jsou přijímány děti s trvalým 

bydlištěm v Pardubicích.  

Jedna třída je specializovaná pro děti s poruchou komunikace, sociální interakce a poruchou 

autistického spektra. 

Tři třídy jsou tzv. „integrační“ s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi intaktními 

(př. zdravé děti, zdraví sourozenci).  

Naším cílem je co nejvyšší možná míra integrace, ať už v rámci LENTILKY (přesun                                   

ze specializované třídy do integračních tříd) nebo přestup do běžné Mateřské či Základní školy. 
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Osobní asistence 
 

Dle individuální potřeby dětí jsou děti s některými typy znevýhodnění přijímány spolu                              

s asistentem nebo na adaptační období z důvodu následného zajištění osobního asistenta (cca 

1-3 měsíce). Osobní asistent je přijímán i k dětem vyžadující individuální péči v době odpočinku 

(spánek dětí) a odpoledních volných aktivit. 

Osobní asistenci pro rodiče (zák. zástupce) zajišťují spolupracující organizace Centrum pro 

zdravotně postižené Pardubického kraje, Česká abilympijská asociace, Rodinné Integrační 

Centrum či rodič sám. O potřebě a vhodnosti přijetí konkrétního osobního asistenta rozhoduje 

ředitelka LENTILKY. 

 

Provozní doba školky 
 

Provoz školky je od 6:30 do 16:00 hodin. Ráno jsou děti přijímány do 7:50 hod. Od 8:00 do 8:30 

hodin probíhá společný ranní program – komunikační kroužek. V této době děti nebudou                          

na jednotlivé třídy přijímány, z důvodu nežádoucího narušení společné aktivity. V případě 

pozdějšího příchodu bude dítě přijato, až v 8:30 hod. S tím souvisí i uzamčení tříd od 8:00                  

do 8:30 hod. 

Případné pozdější příchody je nutné předem domluvit s personálem na třídě nebo ředitelkou 

zařízení. V případě nenadálé situace (dopravní zácpa apod.), díky níž se rodič s dítětem nestihne 

dostavit do školky včas tj. do 7:50 hod., je možné zavolat na danou třídu na mobilní telefon. 

Personál na třídě v takovém případě výjimečně přijme dítě i v časovém období 8.00 – 8.30 hodin. 

Odpoledne se třídy uzavírají v 16:00 h.  je tedy třeba dítě vyzvednout nejpozději v 15:45 h.  

 

Školka se uzavírá v době letních prázdnin na 4-5 týdnů, termín je vždy včas uveřejněn                            

na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách LENTILKY. 

 

V LENTILCE zastáváme postupnou adaptaci dítěte (1 týden – 2 týdny či dle potřeb dítěte). 

První den je dítě ve školce v přítomnosti rodiče (zák. zástupce), další dny se jeho pobyt 

postupně prodlužuje. První den (a dále dle individuálního průběhu adaptace) není zajištěna 

strava.  

 

Rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou po příchodu do školky povinni řádně OSOBNĚ předat dítě 

pouze do rukou personálu na třídě či v šatně a sdělit důležité skutečnosti o zdravotním stavu 

dítěte a jeho aktuálních potřebách. Personál odpovídá za děti od doby, kdy dítě OSOBNĚ 

převezme od rodičů (zákonných zástupců) nebo jimi pověřených osob i osobních asistentů na 

základě formuláře ZMOCNĚNÍ dítěte pověřenou osobou až do doby, kdy je opět rodičům 

(zákonným zástupcům) OSOBNĚ předají. Nestačí dítě doprovodit pouze k bráně nebo vchodu 

do zařízení. V takovém případě zařízení nenese odpovědnost za bezpečí dítěte. ZMOCNĚNÍ se 

aktualizuje vždy na začátku školního roku či v případě požadované změny zák. zástupce. 
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Seznam požadovaných věcí do školky – řádně označené jménem dítěte 

 
• dostatek náhradního oblečení do herny i na zahradu min. 2ks (spodní prádlo, tepláky, 

tričko s krátkým i dlouhým rukávem, ponožky, kraťasy, mikina) – vše řádně označené!  

• bačkory s pevnou patou a světlou podrážkou 

• boty na zahradu (starší, popř. holínky) - vše řádně označené! 

• hřeben (dle potřeb dítěte)  

• pyžamo (čisté pyžamo 1x týdně v pondělí) - řádně označené! (vyšité či napsané jméno 

nesmazatelným fixem) 

• papírové kapesníky 10 balíčků v 1 balení 1x 

• papírové kapesníky tahací 1x 

• toaletní papír (4 role v 1 balení) 

• vlhčené ubrousky 1x 

• v letních měsících – klobouk či kšiltovka, osuška 

• v zimních měsících – čepice – 2x, rukavice – 2x, šála, nepromokavé boty do sněhu 

• pleny (v případě potřeby) – množství min. na 1 měsíc  

O doplnění hygienických potřeb během roku budete informováni personálem třídy. 

Prosíme rodiče o označení všech věcí jménem dítěte – vyšité či napsané jméno nesmazatelným 

fixem! V případě potřeby je fixa umístěna v šatně dětí. 

Za neoznačené oblečení a obuv vč. ztracených věcí na vycházce, výletu, personál 

LENTILKY nenese odpovědnost! 

 

Finanční podmínky 

 
POPLATEK ZA ŠKOLNÉ: 

 

Měsíční poplatek za pobyt dítěte je stanoven ve výši 560,- Kč měsíčně. 

PLACENÍ POPLATKU: 

 

1. Poplatek je paušální měsíční platbou s výjimkou jednoho měsíce letních prázdnin, za každé 

dítě umístěné v LENTILCE, bez ohledu na počet dní docházky dítěte v placeném měsíci.  

2. Poplatek za kalendářní měsíc je splatný vždy do 20. dne předcházejícího kalendářního 

měsíce, pokud ředitel organizace nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín.  

3. Termín i způsob úhrady stanoví ředitel organizace a seznámí s ním všechny zákonné 

zástupce dětí. 
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OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ POPLATKU: 

 

1) Osvobozen od placení poplatku může být zákonný zástupce dítěte, který o dítě osobně 

pečuje a pobírá dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokáže řediteli organizace. 

2) Osvobozen od placení poplatku může být zákonný zástupce dítěte, kterému je zvýšen 

příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jestliže rozhodný 

příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky 

životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona 

č. 110/206 Sb. o životním a existenčním minimu a tuto skutečnost prokáže řediteli 

organizace.  

3) Osvobozen od placení poplatku může být zákonný zástupce, který pobírá dávku pomoci 

v hmotném nouzi podle zákona č. 111/206 Sb. o pomoci v hmotné nouzi a tuto skutečnost 

prokáže řediteli organizace (dokládá se 1x měsíčně). 

4) Osvobození od placení poplatků může být na základě předloženého lékařského potvrzení 

5) i zákonný zástupce dítěte, které v placeném kalendářním měsíci ze zdravotních důvodů 

nebylo v zařízení ani jeden den v daném měsíci. 

6) O osvobození od placení poplatku rozhoduje ředitel organizace, který zároveň stanoví dobu, 

na kterou se osvobození vztahuje. 

 

POPLATEK ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ: 

 

Stravné činí celkem 35,- Kč/den (svačina 9,- Kč, oběd 18,- Kč a odpolední svačina 8,- Kč). 

Poplatek za stravné a školné za kalendářní měsíc se hradí zálohovou platbou vždy do 20. dne 

předcházejícího kalendářního měsíce převodem na účet.  

Každé dítě LENTILKY má vlastní variabilní symbol. Za období letních prázdnin je výše školného 

stanovena na 560,- Kč za oba měsíce dohromady, školné tedy činí platba za 11 měsíců v jednom 

školním roce.  

 

Pro děti do 6 let: 

Stravné činí celkem 35,- Kč/den (svačina 9,- Kč, oběd 18,- Kč a odp. svačina 8,- Kč). 

Pro děti od 7 let: 

Stravné činí celkem 42,- Kč/den (svačina 10,- Kč, oběd 23,- Kč a odp. svačina 9,- Kč). 

 

Vyúčtování probíhá 2x ročně (červen a prosinec – před prázdninami) nebo dle potřeby 

LENTILKY a rodičů (zákonných zástupců) - např. dlouhodobá nemoc, lázně, ukončení školní 

docházky, kdy dle skutečné docházky hospodářka vypočítá případný rozdíl, který bude vrácen 

na účet.  
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V případě nezaplacení stravného a školného v určeném termínu bude plátci účtována „pokuta 

z prodlení“ v hodnotě 200,- Kč a dítě nebude v následujícím měsíci po termínu splatnosti                    

do školky přijato, pokud nebyl s ředitelkou či hospodářkou sjednán jiný náhradní termín (např. 

v době nemoci, pobyt v lázních apod.).  

 

Při opakování může být dítě ze zařízení zcela vyloučeno. Vyloučení ze zařízení platí také 

v případě opakovaného nedodržování či hrubého porušení provozního řádu dítětem i rodiči 

(zákonnými zástupci), např. pozdní příchody při přivádění      a odvádění dětí. 

 

Podmínky docházky 
 

Omezená docházka je sledována pouze u dítěte, na něhož rodič pobírá rodičovský příspěvek. 

Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, 

jestliže 

a)   dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné 

zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, 

b)   dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její 

třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, 

řeči a na děti s tělesným postižené a mentálním postižením v rozsahu nepřevyšujícím 4 h. denně, 

c)   docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.  
 

Nepřítomnost a nástup dítěte po nepřítomnosti (nemoc, lázně, domácí režim) do LENTILKY 

ohlašuje rodič (zákonný zástupce) ústně personálu na třídě nebo zapsáním nepřítomnosti dítěte 

do sešitu v šatně nebo SMS na jednotlivé třídy:  

 

Červená lentilka  mob.: 730 524 801 

Zelená lentilka  mob.: 730 524 802 

Žlutá lentilka  mob.: 730 524 803 

Oranžová lentilka  mob.: 730 524 804 

 

Podmínky stravování 
 

Docházka je podmíněna odebíráním stravy pro každé dítě. Z tohoto důvodu je pro odhlašování 

/ přihlašování stravy a i docházky (hlášení nepřítomnosti) stejný způsob. 

 

Odhlášení/přihlášení stravy provádí rodič (zákonný zástupce) posláním SMS na mobil dané 

třídy, nejdéle do 7:00 hodin dne, kterého se změna týká. Pokud rodič odhlašuje dítě 

osobně, je nutné ohlásit nepřítomnost dítěte ústně na třídě nebo napsat stejnou 

informaci do sešitu, který je k dispozici v šatně. U sourozenců je nutné 

odhlásit/přihlásit každé dítě zvlášť na jeho třídě. 
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V případě nenahlášení stravy, nebude dítě do zařízení přijato. Platí při jakékoliv nepřítomnosti 

dítěte (nemoc, lázně, domácí péče). 

 

Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítěti stravu do 7:00 hod., je možné si vyzvednout pouze oběd 

po telefonické domluvě ten den od 11:00 do 11:15 hod. v kuchyni do vlastních přepravních nádob 

(jídlonosiče). Nárok na odebrání stravy je pouze v přítomnosti dítěte ve školce a pouze první 

den nemoci. V případě neodhlášení stravy dítěte (po nemoci, domácí péči, pobytu 

v lázních apod.), je strava započítávána po dobu prvních 3 dnů, teprve poté je dítě omluveno. 

Neodhlášené obědy propadají dle zák. 561/2004 Sb.  

 

Varianty stravování: 

• dopolední – svačina + oběd 

• celodenní – svačina + oběd + svačina 

 

Ohledně každého dietního a specifického stravování je nutné uzavřít s ředitelkou Dohodu 

o individuálním stravování a dále se individuálně domluvit s pedagogem na třídě, který sepíše 

specifika individuálního stravování. Donesené jídlo je nutné předat v řádně označené krabičce 

se jménem dítěte a datem spotřeby.  

 

Infekční onemocnění, poúrazové a pooperační stavy 
 

Pokud zjistí personál na třídě příznaky infekčního či jiného onemocnění (platí též i pro výskyt 

vší vč. hnid) nebude dítě přijato do zařízení nebo budou rodiče na tento stav neprodleně 

upozorněni a následně povinni zajistit péči o tyto děti do doby jejich vyléčení či odstranění 

výskytu vší vč. hnid (u infekčních onemocnění lze vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě 

schopno pobytu v kolektivu, to platí i pro pooperační a poúrazové stavy). Opakované porušení 

této povinnosti bude považováno za hrubé porušení Provozního řádu.  

Za infekční onemocnění se považuje např.: zánětlivé a hnisavé onemocnění kůže a očí, horečky, 

neštovice, průjmy, opakované zvracení, produktivní kašel a infekční rýma – hlenovitá, 

žlutozeleného zabarvení.  

Personál třídy podává dětem léky jen ve výjimečných případech na žádost rodičů a na základě 

řádně vyplněného formuláře na podávání léků „ŽÁDOST O PODÁNÍ MEDIKACE“.  

 

Režim dne 

 

Je přizpůsoben podmínkám školky, respektuje věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus, 

zdravotní znevýhodnění. Režim dne je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování 

a odpočinku. Během hlavního dopoledního programu probíhají současně léčebné, odborné 

a podpůrné terapie. 

V 8:00 hodin se pavilony uzamykají a probíhá ranní kroužek, otevírají se v 8:30 hodin. 

V této době nejsou děti přijímány, a tudíž prosíme, zvoňte až v 8:30 hodin. 
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REŽIM DNE: 

 

6:30    odemčení pavilonu 

6:30-7:50  ranní hry a příchody dětí 

8:00   uzamčení pavilonu 

8:00-8:30  ranní kroužek 

8:30    odemčení pavilonu 

8:35   svačina 

8:35 – 10:30/11:00 terapie (logopedie, ergoterapie, fyzioterapie) 

9:00-10:00/10:30 hlavní program  

10:00/10:30-11:30 pobyt venku 

11:30-12:00  oběd, odchod dětí (do 12:15 hod.) 

12:00-14:00  polední klid  

14:00-14:30  svačina 

14:30-15:45  odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, odchod dětí 

 

V 16:00 hodin se uzamykají všechny pavilony! 

 

Spontánní hry 
 

Probíhají po příchodu dětí do 8.00 hod., po dopolední svačině (prolínají se s řízenou činností), 

při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku 

a schopností dětí). 

 

Činnosti řízené pedagogem 
Probíhají denně – ranní kroužek a po dopolední svačině dle potřeb, věku a schopností dětí 

a vlastního zájmu se řízených činností účastnit. 

Tyto činnosti jsou připravovány pedagogem dle Školního vzdělávacího programu POMÁHEJME 

SI! 

 

Individuální činnosti řízené speciálním pedagogem 
Tyto činnosti jsou realizovány speciálním pedagogem zcela individuálně podle potřeb dítěte 

v rámci Komplexního individuálního plánu dítěte či Individuálního plánu.  

 

Pohybové aktivity 
Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne: 

− před dopolední svačinou a odpoledne po odpočinku – jako součást ranního kroužku (pohybové 

hry, prolézací dráhy, tanečky…) 

− při pobytu venku – řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry, vycházky a náplň               

dle aktuálního ŠVP 
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Pobyt venku 
Je organizován v rozmezí od 10:00/10:30 – 11:30 hod. v závislosti na poskytování terapií,                   

dle počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. Pobyt venku může být zkrácen nebo 

zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku 

smogové situace. Pro pobyt venku je využíváno i nejbližší okolí školky – vycházka. 

 

Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti: 

− sezónní činnosti 

− pohybové hry 

− prvky sportovních her 

− jízda na dětských dopravních prostředcích 

−  poznávací činnosti dle ŠVP a nového projektu SNOEZELEN 

 

Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a dřevinami 

zdraví nezávadnými. Travnaté plochy jsou sekány minimálně 1x za měsíc. Keře jsou stříhány 

podle potřeby 2x ročně. Pískoviště jsou přikryta ochrannými plachtami proti znečištění zvířaty, 

výměna písku se provádí po 2 letech. Pískoviště jsou zastíněna vysouvacími plachtami.  

Je dodržováno, aby v letních měsících při pobytu venku děti nosily pokrývku hlavy a pokožka 

byla chráněna dětskými hypoalergenními opalovacími krémy s dostatečným UV filtrem. Je 

zajištěno, aby měly děti dostatek tekutin.  

Vybavenost: hřiště, 4 pískoviště, sprchoviště, dřevěné průlezky, pružinová houpadla, dřevěný 

zahradní nábytek, trampolíny, tvořivý stůl, závěsné branky se smyslovými předměty, 

senzomotorický chodníček, houpadla, skluzavky, záhonky, truhlíky. 

Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna 

odborná revize tělovýchovného nářadí a herních prvků na školní zahradě. 

 

Odpočinek 
 

Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12:00 do 14:00 hod. odpočívají všechny děti při čtené 

nebo reprodukované pohádce. Děti nemusí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou 

hračku či knížku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby.  

Lehátka s lůžkovinami a pyžama jsou uložena v ložnicích s lehátky. Třídy mají samostatné 

ložnice s lehátky.  
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Stravování 

 
Strava je připravována v LENTILCE ve vlastní kuchyni, umístěné v modrém pavilonu. Pravidelně 

se sleduje norma potravin, teplota připravované stravy a nutriční hodnota stravy. Dětem se 

podává svačina, oběd a svačina.  Doba podávání stravy je neměnná. Vzhledem k tomu, že školka 

je pavilónová, jsou svačiny zajišťovány na jednotlivé třídy provozními pracovníky 

a oběd je rozvážen a postupně vydáván kuchařkami na jednotlivé třídy. 

- dopolední svačina – od 8.35 - 9.00 hod. – všechny třídy    

- oběd – od   11.30 - 12. 00 hod. – postupně od ČL, ZL, OL a ŽL 

- odpolední svačina – od 14.00 - 14.30 hod. – všechny třídy 

 

Jídlo vydávají kuchařky. Děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se při výdeji obsluhují 

samy, mladším pomáhá personál třídy. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. 

Zaměstnanci jídelny jsou proškoleni o hygienických normách. 

Teplota vydávaných teplých jídel nesmí klesnout pod 60oC, zbytky jsou likvidovány denně 

v kompostéru. Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem 

vitamínů, vlákniny a je přizpůsobena individuálním stravovacím potřebám dětí. Pravidelně je 

vyhodnocován spotřební koš.  

 

V případě donesení vlastní stravy dítěti (z důvodu závažných potravinových alergiích, 

zdravotního postižení apod.) musí být tato strava uzavřená v samostatných, hygienicky 

nezávadných boxech, které jsou označeny jménem dítěte, dobou spotřeby a uloženy na 

příslušném místě. Boxy a jejich řádné označení zajistí rodiče dítěte, personál zajistí podání 

a tepelnou úpravu v mikrovlnné troubě.   

Za donesenou stravu personál nenese odpovědnost. V případě individuálního stravování dle 

indikace lékaře či zdravotního stavu dítěte je nutné se domluvit osobně s pedagogem 

a následně bude schváleno ředitelkou zařízení. Zbytky doneseného jídla se nevrací. 

Personál také nenese odpovědnost za donesené občerstvení od rodičů na kavárničkách či 

oslavách narozenin dětí, zahradní slavnosti apod. 

 

Pitný režim 
Od 6:30 do 15:45 hodin mají děti na každé třídě po celý den zajištěn pitný režim.  
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Informace, komunikace 
 

Vzájemná komunikace mezi personálem a rodiči (zákonnými zástupci) probíhá v LENTILCE 

několika způsoby.  

Na každé třídě je 1 informační nástěnka s uvedenými daty:  

1) „Školní vzdělávací program“ - informace týkající se Školního vzdělávacího programu 

(ŠVP) 

2) „Aktuální informace“ - konkrétní informace o probíhajících akcích na třídě (divadla, 

výlety, vybírání peněz aj.) vč. důležitých sdělení pro rodiče (zák. zástupce) 

3) Provozní informace – jídelníček, alergeny, personální složení apod. 

 

Děti předškolního věku mají pracovní sešit formátu A4, jehož prostřednictvím s rodiči 

komunikuje pedagog v rámci předškolní přípravy – předkládá prováděné činnosti k nahlédnutí 

a ukládá dětem úkoly pro domácí předškolní přípravu. 

Dalším informačním zdrojem pro rodiče jsou internetové stránky www.drclentilka.cz, 

facebookový profil a www.drc.rajce.net, kam ukládáme fotografie dětí.  

Rodiče (zákonní zástupci) taktéž mohou využít emailové komunikace – viz kontakty v příloze. 

Prostřednictvím emailu budou pravidelně zasílány informace a pozvánky na akce LENTILKY 

a to po udělení souhlasu a sdělení emailové adresy nejlépe na oba zákonné zástupce.   

 

Rodiče (zákonní zástupci) mají možnost využít po vzájemné domluvě osobní konzultace 

s pověřeným (pedagog, speciální pedagog, terapeut) pracovníkem LENTILKY či ředitelkou 

ohledně péče o dítě.  

Rodičům (zákonným zástupcům) dále slouží „Kniha přání, vzkazů a námětů od rodičů, dětí 

a přátel LENTILKY“, která je umístěná v prostorách šatny jednotlivých tříd a čekárnách 

odborných terapií. 

Stížnosti, oznámení a podněty k práci personálu LENTILKY se projednávají s ředitelkou 

organizace či je mohou rodiče (zákonní zástupci) umístit do schránky na Připomínky u výtahu 

ve žlutém pavilonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drclentilka.cz/
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Prostorové a prac. podmínky dle vyhlášky č. 108/2001 Sb. 
 

LENTILKA má pitnou nezávadnou vodu a disponuje prostorovými podmínkami 4 m2 na jedno dítě 

ve třídě, na lehátko - 1,7 m2.  

Ve školce jsou pro děti na odpočinek zřízeny samostatné ložnice, kdy každé dítě má svoje 

vlastní lehátko. WC i umývárny mají vybavení odpovídající hygienickým požadavkům pro daný 

počet dětí na třídě.  

 

Způsob nakládání s prádlem 
 

Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky každý týden, v případě 

potřeby ihned. Prádlo je práno a žehleno ve vlastní prádelně a poté v uzavřených boxech 

přeneseno na jednotlivé třídy, kde je uloženo ve skříních k tomu určených. Čisté prádlo se 

skladuje odděleně od špinavého. 

 

Teplota vzduchu 
 

Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání – ráno před 

zahájením provozu, v době při pobytu dětí venku. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku. 

V letních měsících – při pobytu venku probíhá sprchování, mlžení. Na třídách jsou umístěny 1,2 

- 1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota třídy je 20–22 °C a teplota povrchu podlahy nesmí 

klesnout pod 19°C.  Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně. 

Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26°C. Na 

oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření. Na WC je teplota cca 18°C. V zimním období 

při mimořádně chladných dnech (tj. - 15oC) nesmí teplota klesnout pod 18oC (povoleny maximálně 

3 dny) a pod 16oC (povolen pouze 1 den). 

 

Osvětlení  
 

LENTILKA je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující 

denní osvětlení. Umělé osvětlení učebny a herny: 300 luxů malé přilehlé prostory: 100 luxů  

 

Zázemí LENTILKY  

 
O děti se stará kvalifikovaný profesionální tým, který musí před přijetím do pracovního poměru 

prokázat způsobilost k výkonu povolání (kvalifikační předpoklady, zdravotní způsobilost, 

bezúhonnost). 

 

Zázemí je tvořeno čtyřmi pavilony a zahradou s herními prvky pro děti.  
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Žlutý pavilon (A)  

– přízemí:  Oranžová lentilka – integrační třída 

  Žlutá lentilka – integrační třída 

nácviková učebna pro vstup do ZŠ (tzv. školní třída) 

  Centrum senzorické integrace (SI)  

  Pracovní (Montessori) dílnička 

  pracovna vedoucí Integrační školky  
 

- 1. patro:  ředitelka, hospodářka, mzdová účetní/admin. pracovnice 

  konzultační místnost/denní místnost  

  3 cvičebny fyzioterapie a ordinace rehabilitačního lékaře 

  1 místnost na elektroléčbu 

  1 místnost na motomed 

  3 ordinace klinické logopedie 

  2 cvičebny ergoterapie 

                    1 ordinace psychologa (detašované pracoviště)  

  archiv 

   

Zelený pavilon (B)   

Zelená lentilka – třída s podporou pro děti s poruchou komunikace, soc. interakce a poruchami 

autistického spektra   

relaxační místnost  

kuličkový bazén 

místnost pro individuální nácviky a skupinové nácviky hry a rozvoj sociálních dovedností  

 

Červený pavilon (C)  

Červená lentilka – integrační  třída  

kuličkový bazén 

arteterapeutická dílna s keramickou pecí 

 

Modrý pavilon (D)     

muzikoterapeutická místnost 

provozní zázemí – kuchyň, prádelna, jídelna / školicí místnost 

nízkopodnětná herna 

herna pro rozvoj smyslového vnímání  

tělocvična SI (senzorické integrace) 

snoezelen 
 

 

Každá třída sestává z herny, ložnice, šatny, umývárny a toalet. 

Zařízení je vybaveno polohovacími pomůckami a rehabilitačními kočárky, které rodič (zákonný 

zástupce) může pro své dítě ve školce využít. 
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Provozní podmínky 

 
1) V celém areálu zařízení se nekouří, nejezdí se po areálu na kole.  

 

2) Z důvodu bezpečnosti dětí je nutné zavírat vstupní branku, včetně západky. 

 

3) K odložení kol slouží stojan na kolo, který se nachází u vchodu do žlutého pavilonu.  

 

4) Děti jsou v LENTILCE pojištěny proti úrazu. Na každé třídě jsou k dispozici mobilní 

lékárničky, které s sebou nosí personál na zahradu, vycházku či výlet. 

 

5) Ve školním roce jsou pořádány pro děti 1-2 výlety. Pro děti, které se výletu neúčastní, 

není zajištěn náhradní program. Pro děti, které se účastní výletu, nebo jiné školní akce 

mimo zařízení, jsou připraveny na každé třídě stejně barevné kšiltovky s logem 

LENTILKY. Kšiltovky slouží nejen pro účel pokrývky hlavy, ale také pro jasné označení 

dítěte. Pro každé dítě je k dispozici také reflexní vesta s logem LENTILKY, města. 

 

6) Při společných akcích s rodiči (zákonnými zástupci) - např. zahradní slavnost, kavárničky, 

Den otevřených dveří aj. - nesou odpovědnost za děti rodiče (zákonní zástupci). Personál 

odpovídá jen za průběh akce a provozní záležitosti s akcí spojené.  

 

7) Z bezpečnostních důvodů není vhodné dávat dětem řetízky, korále a jiné přívěsky, 

drobné hračky a předměty, kdy hrozí polknutí předmětu dítětem. 

 

8) V době, kdy zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba převezme dítě do své péče, plně 

zodpovídá za bezpečnost dítěte ve všech prostorách zařízení, tedy i na zahradě vč. 

chodníků (trampolína, skluzavka, průlezky, při jízdě na kole, odrážedle, kolečkových 

bruslích apod.). 

 

9) Z provozních důvodů jsou všechny děti ráno od 6:30 do 7:00 hod. přijímány na třídě 

Oranžové lentilky (žlutý pavilon). Od 7:00 hod. pak již na svých třídách.  

Odpoledne od 15:30 do 16:00 hodin se spojují všechny děti opět na Oranžové lentilce 

(žlutý pavilon) nebo venku na hřišti.   

 

Děti se spojují na jedné třídě také v případě nízkého počtu dětí či dle potřeb LENTILKY.  

Po svačině mohou být děti při příznivém počasí na zahradě, zákonní zástupci jsou 

informováni cedulí na dveřích třídy. 
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10) V případě jakékoli změny identifikačních nebo zdravotních údajů dítěte (změna bydliště, 

zdravotní pojišťovny, BÚ, pobírání sociálních dávek, medikace (léky), nově zjištěná 

alergie, změna týkající se vyzvedávání dítěte ze zařízení jinou osobou apod.), je rodič 

(zákonný zástupce) povinen tuto změnu ihned nahlásit do zařízení. 
 

Fyzioterapie, logopedie, ergoterapie a psychologie (detašované pracoviště) 

je poskytována na základě hrazení výkonů zdravotními pojišťovnami, a proto je 

bezpodmínečně nutné změnu pojišťovny sdělit včas, v případě nenahlášení změny 

zdravotní pojišťovny, vykázanou péči hradí rodiče (zákonní zástupci). 

 

 

 

Provozní řád je platný od 1. ledna 2009, aktualizován ke dni 1. 9. 2020. 

 

 

Změna Provozního řádu vyhrazena. 

 

 

 

V Pardubicích 25. srpna 2020     

 

 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Bělková, ředitelka 


