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Naše mateřská škola a náš maskot 
dráček Korycánek 

2 



Rozdělení MŠ – MŠMT   MHMP 

• jak vznikla   1985 po zrušení jeslí prof. Špičák 

• v roce 2000 – nebyly peníze udržet /30 dětí/ + 
8 sester + 5 provozních 

• V roce 2001 přidáno k MŠ jako odloučené 
pracoviště názvy 

• Počet dětí 60 počet zaměstnanců 4 
pedagogové, 2 zdrav. sestry, 2 kuchařky, 2 
provozní 
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Je nám dobře ve školce 
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Změna zaměření MŠ dle potřeb dětí – alergie 

pylová a potravinová, dotyková, diabetes, 
celiakie, leukémie, s tumorem ledviny  a další 
podle potřeb a konzultaci s lékařem a rodiči 

 

 

• Mezi dětmi je 1  4x operované srdce 

• 2 děti kardiostimulátor 

• 2 děti po chemoterapiích – leukémie 

• 1 hemofilie 

 

• Jak vypadá den v takovéto MŠ 
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Inhalace při pohádce 
Lampa biotronová  
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•  díky sponzorským darům pořízeny 2 
inhalátory profi  

• Velice důležitá biotronová lampa – svědění, 
mazání několikrát denně 

• Podávání léků 

• Měření 3x denně u diabetes – úprava stravy 

• Rehabilitace – velmi důležité, koordinace, 
míčkování – uvolnění svalstva a posilování 

• Umět se ovládat tzn. jídlo, umět používat 
dýchací pomůcky 
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• Kožní vyrážka – otok – nejtěžší stav dušnost 

• Pohotovostní balíčky – sestry aplikují injekci 

• Dotyková alergie – prostírání, příbor, nádobí, ručník  - 
života ohrožující stav 

• Dítě a učitele vystavujeme psychické zátěži 

• Každé dítě má svůj režim 

• Při stravování je nutná neustálá kontrola – sledování 
etikety se složením 

• Proškolení kuchařky – podmínky ve ŠJ – zařízení – 
indukční plotýnky 

 

 

 



Středa – přítomno 45 dětí z tohoto počtu 
• 2x lepek 

• 3x lepek+mléko+vejce 

• 2x diabetes 

• 1x reflux 

• 1x vegetariánská strava 

• 9x mléko 

• 5x vejce 

• 2x luštěniny 

• 2x ořech, mák, semena 

• 3x celer a zelenina 

• 3x ryba 9 



 

• Svačina:  bílý jogurt s ovocem, pečivo, čaj 

 

2x lepek:  bílý jogurt s ovocem, bezlepkové pečivo, čaj ovocný 

3x lepek+mléko: ovocná přesnídávka, pečivo bezlaktózové, čaj    

     ovocný 

2x diabetes: jednoporcová přesnídávka, pečivo(dle jednotek) 

      čaj černý neslazený 

1x reflux: ovocná přesnídávka, křehký plátek, čaj černý 

9x mléko: ovocná přesnídávka, pečivo, čaj ovocný 
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• Oběd: polévka hrachová 

                 segedinský guláš, knedlík, čaj 

5x lepek:   hrachová bezlepková 

2x luštěniny:   zeleninová  jáhly 

1x reflux:         - „ – 

2x lepek:  seg.guláš bezlepkový, bezlepkový knedlík, čaj ovocný 

3x lepek, mléko, vejce: seg.guláš bezlepková bez mléka, 
bezlepkové těstoviny, čaj ovocný 

9x mléko: seg. guláš bez mléka, kynutý knedlík, čaj ovocný 

5x vejce: vepř. maso na paprice, těstoviny, čaj ovocný 

1x reflux: vepř. maso na paprice bez mléka, těstoviny, čaj černý 

1x vegetariánská: bezmasý seg.guláš, knedlík, čaj ovocný 

2x diabetex: vážení jednotek, čaj černý neslazený 
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• Svačina: dýňový chléb, pomazánkové máslo, zelenina, ovoce, 
čaj 

• 2x lepek: bezlepkový chléb, pomaz.máslo, zelenina, čaj 

• 3x lepek+mléko+vejce:  bezlaktózový chléb, Perla Tip, ovoce, 
čaj 

• 2x diabetes: vážení jednotek, čaj černý neslazený 

• 1x reflux: chléb křehký, poma.máslo, zelenina, čaj černý 

• 9x mléko: dýňový chléb, Perla Tip, zelenina, čaj ovocný 

• 2x ořechy, mák, semena: bílé pečivo, poma. máslo, zelenina, 
čaj ovocný 

• --------------------- 

• Luštěniny, ryby, celer 
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AŤ JSME VŠICHNI ZDRAVÍ A AŤ JE NÁM DOBŘE NA 
SVĚTĚ 
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Děkuji za pozornost! 
 

Jarmila Kotrbová 
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