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Mateřská škola speciální Diakonie ČCE Čáslav je umístěna v přízemí budovy Střediska 

Diakonie ČCE Čáslavi. K dispozici má školka 1 učebnu, sborovnu, ředitelnu, kuchyňku s 

výdejnou. Další vyjmenované prostory užívá škola společně s klienty střediska. Jsou to tyto 

místnosti: šatna v přízemí budovy, tělocvična v suterénu, terapie v prvním patře.  

 

Kapacita MŠ:  

Mateřská škola speciální má kapacitu 10 dětí.  

 

Poloha tříd podle plánu budovy:  

MŠS má k dispozici 1 třídu v pravém křídle budovy v přízemním suterénu budovy č. 02 včetně 

sociálního zázemí, dále kancelář školy a sborovnu., které se nachází v 1. poschodí.  

Terapeutické místnosti jsou v prvním patře č. 211 a 210 v prvním poschodí.  

Šatna je v přízemí před vstupem do třídy MŠ.  

Stravovací místnost dětí se nachází v první patře a je dostupná schodištěm i bezbariérovým 

výtahem.  

Tělocvična se nachází v přízemním suterénu budovy.  

 

Režim dne:  

Třída mateřské školky je v provozu od 7,30 hodin do 14,30 hodin. 

Uzamykání budovy a dalších pronajatých místností.  

Budova školy je uzamykána pracovníky školy po ukončení pracovní doby. Budova střediska 

Diakonie je uzamykána v 16,00 hodin pracovníky střediska Diakonie Čáslav. Návštěvy mimo 

pracovní režim školy je možné si dohodnout s ředitelkou školy osobně.  



 

Vybavení tříd a dalších specializovaných místností.  

Ve třídách (včetně třídy MŠS) jsou zajištěny podmínky podle charakteru zdravotního stavu 

žáků včetně bezbariérového prostředí. Pro manipulaci s imobilními klienty jsou k dispozici dva 

zvedací pojízdné mechanismy. V učebnách jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím 

vybavením. Je zde vyčleněn prostor pro odkládání a uložení kompenzačních pomůcek. 

Podlahy ve třídách a terapeutických místnostech a v tělocvičně odpovídají charakteru činnosti 

a jsou snadno čistitelné. Třídy mají vyhovující mikroklimatické podmínky a vytápění. Jsou 

přímo větratelné, okna mají bezpečnostní zámek.  

Provozní podmínky:  

Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu vyučovacích celků a režim dne je stanoven v souladu 

se ŠVP a podle individuálních potřeb žáků.  

Úklid školy  

Úklid v školy se provádí denně setřením na vlhko všech podlah, luxováním koberců, otíráním 

okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik. Koberec se v relaxačním koutu denně 

vysává vysavačem, minimálně jedenkrát za měsíc se pere.  

Úklid dalších pronajatých prostor provádí pracovníci střediska v souladu s hygienickými 

předpisy pro provoz budovy Střediska Diakonie Čáslav.  

Sociální zařízení školy a jeho úklid probíhá v souladu s hygienickými normami pro školská 

zařízení. Zaměstnanec školy provádí úklidové práce dle své pracovní náplně a rozpisem 

úklidových prací. Denně se, za použití čistících prostředků s desinfekčním účinkem, myjí 

umyvadla a záchody. Jedenkrát týdně se myjí a desinfikují omyvatelné stěny na toaletách, v 

případě potřeby se myjí častěji. Třikrát ročně se myjí všechna okna ve škole a v družině včetně 

rámů. Osvětlení se umývá třikrát ročně, v případě potřeby častěji.  

Úklidová místnost je v prvním patře budovy s výlevkou a přívodem teplé vody včetně odtoku 

vody a s omyvatelnými stěnami. Ve škole se používají jednorázové papírové ručníky. V 

případě potřeby vyprat utěrky či jiné textilie sjednáváme tuto službu ve Středisku Diakonie, kde 

je tato služba započtena do celkového nájmu.  

Čisté prádlo se skladuje v uzamykatelných skříních na chodbě školy.  

Všechny třídy a prostory školy včetně družiny se malují jedenkrát za tři roky, v případě potřeby 

častěji.  

 

Hygienická zařízení:  

V suterénu: sociální zázemí pro provoz MŠS – oddělené toalety pro chlapce a dívky, 

bezbariérové WC, bezbariérová sprcha, toaleta pro personál. 

Na mytí jsou určeny 4 umyvadla s tekoucí teplou a studenou vodou a 1 sprcha. Stěny a podlahy 

hygienických zařízení jsou omyvatelné a čistitelné do výše 150 cm. Předsíně záchodů jsou 

větratelné, vybavené umyvadly s tekoucí pitnou studenou vodou, tekoucí teplou vodou a 

mýdlem. Žáci si utírají ruce do ručníků na jedno použití. Použité ručníky zahazují do 

připravených košů, které se denně čistí. Na záchodech je k dispozici toaletní papír a kryté 

nášlapné koše. V předsíni hygienického zařízení je speciální nádoba na použité pleny s 

uzávěrem. Pleny se denně vynáší do speciální popelnice s označením. Likvidace odpadu 



 

podléhá stanovenému režimu, který zajišťuje pronajímatel – Středisko Diakonie ČCE v 

Čáslavi.  

 

Kontrola svítidel:  

Kontrola a výměna svítidel se provádí každých pět měsíců, dříve podle potřeby, datum kontroly 

je zaznamenáván do knihy závad, která je umístěna v kanceláři školy.  

 

Šatny:  

V šatně jsou věšákové stěny s botníkem a poličkou na drobné součásti oděvu. Na každého 

žáka připadá minimálně 150 mm délky věšákové stěny.  

Šatna se jedenkrát denně vysává vysavačem a otírají se na vlhko věšákové stěny. 

 

Výdejna stravy: 

Výdejna stravy se nachází v prvním poschodí, je vybavena kuchyňskou linkou, myčkou, 

dvěma dřezy pro mytí nádobí a odděleně pro mytí rukou. Strava pro děti MŠS je dovážena 

z jiného školského zařízení ve městě a podléhá specifickým normám pro stravování 

předškolních dětí.  Výdej provádí osoba určená a proškolená pro výdej stravy. Dětem mateřské 

školy je možné ze zdravotních důvodů a na žádost  rodičů podávat vlastní (domácí) donesenou 

stravu v hygienických boxech. Za kvalitu stravy odpovídá v tomto případě zákonný zástupce. 

Použité nádobí se ze třídy odnáší v plastovém uzavřeném a odevzdává se ve výdejně k umytí 

v myčce. Ukládání stravy v ledničce je přípustné pouze v den konzumování jídla, ukládání 

zbytků stravy v ledničce je zakázáno. Úklid výdejny provádí každý den pracovnice úklidu 

(denně omývání povrchů kuchyňské linky, stolu a židlí a podlahy). 

 

 

V Čáslavi dne: 31. 1. 2020  

Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka školy 


