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1. OBECNÉ ÚDAJE

Adresa

Nádražní
76502 Otrokovice
LAPP KABEL s.r.o
Bartošova 315

Provozovatel

Kvítkovice
76502 Otrokovice

Telefon: 601 331 058

Odpovědná osoba: Marie Lancouchová

E-mailová adresa:

Typ: s celodenním provozem

marie.lancouchova@lappgroup.com
www adresa: www.skolkaoskarek.cz

Stanovená kapacita koutku: 10 dětí

IČO: 25519506

Školní výdejna- stanovená kapacita: 50

DIČ: CZ25519506

Účel užívání a stanovená kapacita
-

Zařízení služby péče o děti (1 třída nejvíce 10 dětí ve věku 1 – 3 roky),
v současnosti dle živnostenského oprávnění zřízené dle zákona

č.

455/1991 Sb. – o živnostenském podnikání – vázaná živnost, kde je
nutností kvalifikační odbornost personálu, později dle nového (aktuálně
připravovaného) zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů.
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2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
FIREMNÍ ŠKOLKA OSKÁREK – zaměstnanci celkem
Kvalifikovaná pečující osoba
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Zaměstnanci externí firmy
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3. PROVOZNÍ ČLĚNĚNÍ PRACOVIŠTĚ
K dispozici pro děti

dětský koutek
umývárna se sprchou a WC
šatna
terasa dětského koutku
denní místnost učitelek
pracovna ředitelky
WC
přípravna jídla
kočárkárna
sklad na venkovní hračky

K dispozici pro personál

Skladovací prostory

Jiné prostory

technická místnost
úklidová místnost
oplocená školní zahrada

4. REŽIM DNE A ČINNOSTI

4.1.

Režim dne

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a na
jejich aktuální potřeby. Respektuje dobu příchodu a odchodu dětí – je volný, pevně je
stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Spontánní i řízené činnosti jsou v programu
třídy vyváženy. Do denního programu jsou pravidelně zařazované řízené zdravotně
preventivní pohybové aktivity.
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Rodiče si dobu přivádění a odvádění dětí z dětského koutku, stravovací návyky a individuální
režim odpočinku dětí mohou domluvit přímo s učitelkami, a to osobně nebo telefonicky,
pokud jim nevyhovuje přímo nastavený denní režim dne.
Školka je plně vybavena pro tyto činnosti s dětmi dostatkem nářadí i náčiní a vybavenou
školní zahradou.
4.2.

Denní režim dětí

6.00-8.00

Scházení dětí, ranní hry

8.00-8.30

Hygiena, podávání svačiny

8.30-9.20

Ranní hry, individuální péče o děti, ranní cvičení

9.20-9.30

Hygiena, ovocná svačina

9.30-11.30

Pobyt venku + pokračování činností, sezónní pohybové aktivity, hygiena

11.30-12.30

Oběd, rozcházení dětí, hygiena

12.30-14.30

Odpočinek dle potřeby dítěte

14.30-15.00

Hygiena, svačina

15.00-17.30

Odpolední hry



Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost
se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak mají
možnost soukromí při osobní hygieně.



Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím
potřebám a možnostem dětí.



Nejsou překračovány stanovené počty dětí v dětském koutku. Spojování tříd je
maximálně omezeno. Děti z různých tříd se potkávají při pobytu venku na zahradě,
mají možnost společné hry.

4.3.

Sledování televize, DVD

Využívá se ojediněle, nejdéle po dobu 30 minut.

4.4.

Pohybové aktivity
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 spontánní hry dětí
 činnosti lokomoční (chůze, běh, lezení…)
 činnosti manipulační (s předměty, pomůckami…)
 činnosti rytmické a taneční
 psychosomatické hry
 zdravotní cvičení, relaxační cvičení
 pohyb při pobytu venku

4.5.

Otužování dětí

Pravidelným větráním:


ráno při nástupu do práce intenzivní větrání – kvalifikované pečující osoby



v průběhu dne krátké, ale intenzivní větrání – zajišťují kvalifikované pečující osoby



během odpoledního odpočinku dětí – zajišťují kvalifikované pečující osoby



sledování vytápění prostor na přiměřené teplotě – zajišťují kvalifikované pečující
osoby

Vhodným oblékáním:


po rodičích požadujeme, aby dětem do třídy i na pobyt venku dávali přiměřený oděv
odpovídající počasí



4.6.

děti mají možnost si během dne některé části oděvu odložit nebo naopak obléci

Odpočinek dětí

K odpolednímu odpočinku dětem slouží prostory třídy, kde jsou zároveň i uschované
matrace. Matrace kvalifikované pečující osoby připravují i ukládají do větratelných,
oddělených skříní. Každé dítě má k dispozici individuálně přidělené, označené lůžkoviny i
matraci k odpočinku.
Doba i forma odpočinku vychází z individuálních potřeb dětí.
Všechny děti odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce. Nemusí spát, mají možnost
si do postýlek vzít oblíbenou hračku.
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Po té se starší děti s nízkou potřebou spánku mohou zúčastnit klidových aktivit ve třídě
(prohlížení časopisů, knih, společenské hry, kreslení…atd). Tyto aktivity jsou organizovány
tak, aby nerušily spící nebo dále odpočívající děti. Donucování dětí ke spánku na lůžku
je nepřípustné.
Děti vstávají průběžně po probuzení. Kvalifikovaná pečující osoba sama probouzí děti až po
14. hodině. Během odpočinku děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické
potřeby. Každé dítě má individualizované pomůcky pro osobní hygienu (zubní kartáček,
kelímek, ručník).
4.7.

Pobyt venku

Délka pobytu venku je každý den 2 hodiny dopoledne - odpoledne dle věku, počasí zpravidla
v prostorách oplocené zahrady. Pokud děti odcházejí na vycházku, délka pobytu se upravuje
dle individuálních potřeb dětí.
Délku pobytu venku lze upravit podle počasí, pobyt venku může být zkrácen nebo zcela
vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, při mrazu – 10° C
a při vzniku smogové situace. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti
přenášeny ven již v ranních hodinách. Při pobytu venku jsou prováděny: sezónní činnosti,
pohybové hry, sportovní hry, turistika, jízda na dětských dopravních prostředcích, míčové
hry. Pro pobyt venku je využíváno i nejbližší okolí.
Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti:
-

sezónní činnosti

-

pohybové hry

-

jízda na dětských dopravních prostředcích

-

poznávací činnosti

Dětem je během pobytu venku zajištěn pitný režim.

5. STRAVOVÁNÍ DĚTÍ
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Veškeré stravování v provozovně bude zajištěno dodavatelsky z provozovny
stravovacích služeb, která zajišťuje stravování pro děti. Řídí se všemi předpisy a výživovými
normami. K výdeji jídla slouží kuchyňky k tomu určené, které jsou určeny pro výdej,
ale i ohřev jídla.
Strava je dovážena v nerezových gastronádobách uložených v termopostech. Výdej stravy
zajišťuje zaměstnanec externí firmy v souladu s plány HACCP zpracovanými pro stravování ve
firemní školce.
Mezi jednotlivými jídly jsou zpravidla tříhodinové intervaly. Zaměstnanec externí firmy
dodává připravené svačinky na třídu, na konzumaci dětmi dohlíží učitelky. Výdej obědů
zajišťuje externí zaměstnanec firmy, na konzumaci a pomoc při stravování dětí se podílejí
učitelky. Násilně nutit děti do jídla je nepřípustné.

Dítě v dětském koutku odebírá:
- oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno
ve třídě s celodenním provozem
Bílé nádobí umývá zaměstnanec externí firmy přímo ve výdejně stravy v myčce nádobí,
gastronádoby v dřezu. Nádobí se umývá po ukončení stravování.

Časový rozvrh:
8.00
9.20
11.30
14.30

dopolední svačina
ovoce
oběd
odpolední svačina

Děti jsou vedeny na základě jejich možností a dovedností k samoobsluze, na požádání dítěti
pomáhá kvalifikovaná pečující osoba.
Zaměstnanci firemní školky se stravují v době oběda dětí při práci s dětmi.
V případě alternativního stravování – způsob zajištění, podmínky stanoveny smlouvou mezi
provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte.

Požadavky racionální výživy
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- denní zastoupení živočišných bílkovin (při bezmasém hlavním jídle podávat polévku např.
s drůbežím, hovězím, uzeným masem) pozn. uzenina se nezapočítává do živočišných
bílkovin, živočišná bílkovina musí být doplněna ve snídani a odpolední svačině
- spotřeba mléka na dítě a den minimálně 0,3 l – měsíčně sledovat
- snídaně zařazovat slané, sytější (pomazánky rybí, luštěninové, vaječné, tvarohové, sýrové,
zeleninové, drožďové, obilninové s možností různých vhodných kombinací)
- hlavní jídlo neopakovat 2x v měsíci, polévku 1x za 14 dní
- nejméně 1x v týdnu zařadit zeleninový salát
- nejméně 1x v týdnu zařadit hlavní zeleninové jídlo
- 1x týdně hlavní moučné jídlo
- maximálně 1x týdně knedlík (jako přílohu, nebo sladký, plněný apod.)
- 1x týdně bramborovou kaši
- nejméně 1x za 14 dní zařadit do hlavního jídla ryby
- nejméně 1x za 14 dní zařadit do hlavního jídla drůbeží maso
- 1x za měsíc lze zařadit uzeninu do hlavního jídla (uzené maso, dietní párky, šunkový
salám, šunka)
- minimálně 3x denně zařazovat tekutinu (pitný režim)
- 1x denně zařazovat na přesnídávku ovoce nebo zeleninu
- 1x týdně podávat na odpolední svačinu mléčné výrobky (šlehaný tvaroh, pudink, jogurt...)
- 2x v měsíci zařadit luštěninu jako hlavní jídlo, 2x polévku, doporučujeme zařazovat
pokrmy ze sóje, pohanky, jáhel apod.
- moučník na odpolední svačinu zařazovat max. 1x za 14 dní

8

6. ZDRAVOTNÍ PÉČE A BEZPEČNOST
 Za bezpečnost dětí odpovídá v plné míře ředitelka a to od doby převzetí od jejich
zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.
 Při prvním vstupu má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se
rodiče

mohou

s

ředitelkou

a

kvalifikovanou

pečující

osobou

dohodnout

na nejvhodnějším postupu.
 Do dětského koutku mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné
příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, vši - to jsou příznaky nemoci, i
když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží
a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na pečující personál. V
případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti
kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod.
 Při předání dítěte sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o
problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke
zdravým dětem i k personálu školy! Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí
rodiče ihned ředitelce školy popř. pečující osobě (neštovice, žloutenka, mononukleóza
aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které
nám zaručí jeho plné zdraví. Při náhlém onemocnění dítěte nebo při zjištěni výskytu vší u
dítěte, jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co
nejdříve ze zařízení vyzvednout.
 V případě školního úrazu je pečující osoba povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v
případě nutnosti i následného lékařského vyšetřeni či ošetřeni. Rodiče jsou vyrozuměni
bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při
činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při
výchovné a vzdělávací práci školky, od vstupu dětí do prostor školky až do odchodu z nich
a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který
se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a
uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí
na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
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 Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do zařízení a zpět nebo na cestě
na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál zařízení
dětského koutku při akcích konaných mimo školu.
 Ochrana před patologickými jevy, šikanou a násilím – Pečující osoby dbají, aby etická a
právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla
vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. Jsou povinni v souladu s
pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad dětmi po celou dobu provozu.
 V celém objektu Dětského koutku je zákaz kouření (budova i přilehle prostory školní
zahrady).
 Osobní věci dětí rodiče přinesou věci označené (pyžamo, bačkory, teplákovou soupravu
pro pobyt venku, tepláky, tričko, apod. pro pobyt ve třidě. Hygienické potřeby
dle požadavků. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třidy a jiné pro pobyt venku.
Oblečení je uloženo v šatně ve skříňkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát
dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Po obědě si děti (zejména ty starší) čisti
zuby, proto by měly mít svůj kelímek na čištění zubů, pastu na zuby, kartáček na zuby,
který je potřeba po půl roce vyměnit za nový. Každý pátek si rodiče odnesou oblečení ze
šatny, které dítě používalo na pobyt venku. Při větším znečištění i v průběhu týdne.

7. MANIPULACE S PRÁDLEM

Výměnu a praní prádla zajišťuje smluvně externí firma.
Výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden;
v případě potřeby ihned. Pro personál jsou určeny ručníky papírové, pro děti bavlněné.
Čisté prádlo se dováží balené v krytých přepravnících a je uloženo v uzavíratelných skříních,
které se pravidelně 1x měsíčně dezinfikují.
Použité prádlo je ihned odnášeno z prostoru Dětského koutku a je soustřeďováno do
plátěných pytlů, odděleně ložní prádlo a osobní prádlo personálu, které je umístěno ve
vyčleněném prostoru. Prádlo se zbytečně neroztřepává. Před vložením do obalů se z prádla
odstraní cizí předměty. Za manipulaci s prádlem odpovídá externí firma.
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8. ÚKLID PRACOVIŠTĚ

Úklid pracoviště provádí externí firma.
Přehled úklidových prací:
Denně :


setření na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, klik



vynesení odpadků



mytí umývadel a všech WC za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem a to
min. 2x denně

Týdně :


omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů



umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů

2x ročně:


umytí oken včetně rámů



umytí svítidel



celkový úklid prostor

Malování prostor 1x za 3 roky nebo v případě potřeby častěji. Pravidelně je také čištěno
vzduchotechnické zařízení dle návodu výrobce nebo dodavatele.
Pro úklidové pomůcky jsou vyčleněny prostory pro uložení v úklidové místnosti. Ředitelka/
zástupkyně ředitelky školky provádí kontrolu úklidu.

9. ÚDRŽBA ZAHRADY
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Zařízení dětského koutku má vlastní oplocenou zahradu. Pracovníci externí úklidové firmy
průběžně zametají listí, odstraňují nečistoty a odpadky v blízkosti areálu. Pečující osoby
denně při pobytu na zahradě kontrolují, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty
(ostré předměty, uhynulá zvířata apod.) S úklidem papírků, kamenů, klacíků a suchého listí
mohou v rámci vzdělávací činnosti pomáhat pod dohledem pečující osoby i děti, avšak vždy
s ohledem na zajištění hygieny a bezpečnosti dětí (použití ochranných rukavic, okamžité mytí
rukou po ukončení činnosti apod.) Travnatá plocha zahrady je sekána průběžně dle potřeby,
zpravidla 1x za 14 dní. Keře a stromy jsou stříhány dle potřeby. Pískoviště je přikryto
plachtou proti znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot. Výměna písku se provádí po 2
letech.
Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou. Minimálně 1x ročně je prováděno propařování
písku zakrytím pískoviště na 2-3 hodiny černou folií. Propařování zajišťuje externí firma
ve spolupráci s pečujícími osobami. Na hracích prvcích je prováděna 1x ročně kontrola.
Údržba zahrady v zimních měsících:
V zimních měsících je zahrada využívána dle počasí, zvláště k zimním sportům a hrám. Za
odklízení sněhu z chodníků a parkoviště, za jejich posyp proti uklouznutí odpovídá externí
firma. Chodníky se čistí frézou nebo ručním nářadím, posypovým materiálem je sůl. Vstup do
školky je ošetřen tak, aby se předcházelo možnému namrzávání sněhu a vytváření
nerovného povrchu.

10. ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

Veškerý odpad, komunální i kontaminovaný je průběžně tříděn a denně odstraňován
z pracoviště. Komunální odpad se ukládá do odpadkových košů opatřených odpadovými
sáčky – mění se dle potřeby, minimálně 1x denně. Obsah odpadkových košů je vysypán do
jednorázového pytle. Tento odpad je zaměstnanci externí služby vynášen do kontejneru na
komunální odpad.
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Kontaminovaný odpad – dětské pleny zbytky potravin, apod. je ukládán do jednorázového
pytle. Tento odpad je vynášen zaměstnanci externí služby do kontejneru na kontaminovaný
odpad.
Baterie se vždy ukládají zvlášť do určené nádoby.
Odstraňování tekutých odpadů je prováděno splaškovou kanalizací.

11. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU


Teplota a vlhkost vzduchu:

Denní místnosti (nejméně 22oC ± 2 oC), vlhkost 30-65 %
Zastavení provozu zařízení - v prostorách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu
ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto
učebnách v jednom dni pod 16 ºC
Kontrola teploty vzduchu - pomocí nástěnných teploměrů ve výšce 1,2 až 1,5 m nad
podlahou na vnitřní straně místnosti (teploměr s přesností  0,5°C)


Režim větrání:

Prostory určené k dlouhodobému pobytu jsou přímo větratelné. V místnosti, kde je použito
přirozené větrání okny, jsou okna zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání
ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Pokud venkovní stav prostředí neumožní využít
přirozené větrání, například pro překročení přípustných hladin venkovního hluku, nebo
překročení přípustných škodlivin ve venkovním prostředí, budou mikroklimatické podmínky
a intenzita větrání čerstvým vzduchem zajištěny přednostně vzduchotechnickým zařízením.
Místnosti bez přirozeného větrání a prostory přípravny jídla se zázemím, jsou opatřeny VZT
zařízením, které v nich zajistí mikroklima odpovídající legislativním požadavkům. Eliminace
tepelné zátěže v letním období v dětského koutku je řešena pomocí chladicího systému VRF
s podstropními vnitřními chladícími kazetovými jednotkami (s možností přívodu čerstvého
vzduchu) a venkovní kondenzační jednotkou na střeše haly.
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Vytápění:

Objekt je vytápěn elektrickými podlahovými rošty (dodávka elektro) a klimatizačními
jednotkami. Pro vytápění místností, ve kterých se nebudou pohybovat děti, jsou elektrická
přímotopná tělesa. Vnitřní klimatizační podstropní kazetové jednotky v letním období
prostor chladí a v zimním období vytápí (v zimním období zajišťuje temperaci prostoru
podlahové vytápění). Vnitřní kazetová klimatizační jednotka je opatřena i přívodem
čerstvého vzduchu.

12.VNITŘNÍ PROSTORY

Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání provozovny pro výchovu a vzdělávání dětí
umožňuje volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení.
Základní světlá výška všech místností je 3,00 m.
Je respektován požadavek, že na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako
herna a ložnice činit nejméně 4 m2. Ložnice nejsou stavebně odděleny. Plocha na 1 lehátko
nebo lůžko pro spánek dětí činí nejméně 1,7 m2 na 1 dítě a lehátko nebo lůžko odpovídá
normovým hodnotám. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin umožňuje jejich řádné
provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě.
Podlahy jsou snadno čistitelné. Vybavení nábytkem zohledňuje rozdílnou tělesnou
výšku dětí.
Záchody a umývárny se nedělí podle pohlaví. Na 5 dětí připadá 1 dětská mísa a 1
umyvadlo. Umístění odpovídá především tělesné výšce dětí. Umyvadla jsou napojena na
společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Umývárna je vybavena 1 sprchou
řešenou tak tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci. V koupelně u dětského
koutku je přebalovací pult.
Všechna hygienická zařízení v provozovně jsou vybavena umyvadly a tekoucí pitnou
studenou a teplou vodou. Ve všech hygienických zařízeních je vždy k dispozici toaletní papír,
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k mytí rukou tekuté mýdlo a individuálně přidělený ručník nebo ručník na jedno použití.
Stěny a podlahy každého hygienického zařízení jsou omyvatelné a čistitelné do výše
nejméně 1,5 m. Větrání každého hygienického zařízení odpovídá požadavkům na výměnu
vzduchu.
Umělé osvětlení je zajištěno v souladu s normovými požadavky prostřednictvím
zářivkových osvětlovacích těles. Denní osvětlení je zajištěno okny, kde se počítá s ochranou
proti oslunění.
Objekt dětského koutku, je uzpůsoben pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a
orientace. Příjezd i přístup na parkoviště (1 parkovací stání pro osoby tělesně postižené) a
vstup do objektu vč. pohybu v něm je uzpůsoben pro veřejnost s omezenou schopností
pohybu a orientace. Vstupní dveře pro návštěvníky mají označení pro slabozraké a mají
rozměry vyhovující průjezdu dětských kočárků.

13.VENKOVNÍ PROSTORY

Zařízení plně splňuje tyto podmínky na prostory, v nichž se nachází.
Pozemek:
-

Nezastavěná plocha pozemku u provozovny pro výchovu a vzdělávání, určená pro
pobyt dětí předškolního věku činí nejméně 4 m2 na 1 dítě. Pozemek je oplocen.

-

Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemek určený provozovně pro výchovu a
vzdělávání je zohledněna ochrana zdraví dětí a jejich rozumové schopnosti.

-

Nově vysazované dřeviny nesnižují požadované parametry denního osvětlení ve
vnitřních prostorách okolních budov.

-

Je dodržován požadavek, že vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov by
měla být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška.

-

Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány.

-

Pro venkovní hrací plochy je zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě
závlahové vody I. třídy jakosti odpovídající normovým hodnotám.
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14. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Navržená stavba je zásobována vodovodní přípojkou „V1“ D63 napojenou na stávající
vodovodní potrubí DN 150.
Navržený altán je zásobován vodovodní přípojkou „V2“ D32 napojenou na vnitřní rozvod
budovy.
Je navrženo přeložení stávajícího podzemního hydrantu za nově navržené oplocení do
zeleného pásu podél stávající parkovací plochy.

IO 13.1 - Vodovodní přípojka „V1“ je navržena z trub PE 100 D 63 (DN 50), která slouží pro
zásobování navržené stavby hlavní budovy a altánu.
Přípojka „V1“ je vedena v zelených plochách a pod zpevněnou areálovou plochou chodníku.
Přípojka V je ukončena obvodovou zdí navržené budovy, kde na ni bude napojen vnitřní
rozvod ZT (součástí rozvodu ZT je vnitřní umístnění vodoměrné sestavy).

IO 13.1 - Vodovodní přípojka „V2“ je navržena z trub PE 100 D 32 (DN 25), které slouží pro
zásobování navrženého altánu a venkovní sprchy.
Přípojka „V2“ začíná obvodovou zdí, kde je napojena na vnitřní vodovod ZT, dále je vedena
v chodnících a zelené ploše a je ukončena obvodovou zdí navrženého altánu, kde na ni bude
napojen vnitřní rozvod ZT. Po trase je osazen uzávěr s automatickým vyprazdňováním, aby
nedošlo k zamrznutí v zimních měsících.

IO 13.2 - Přeložka hydrantu - je navrženo přeložení stávajícího podzemního hydrantu za
nově navržené oplocení do zeleného pásu podél stávající parkovací plochy.
Stávající hydrant bude nahrazen nově navrženým podzemním hydrantem DN 80.
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