
PROVOZ MŠ: 

 

1. Provozní doba: 6.15 – 15.45 

2. Příchod dětí nejpozději v 8.00 hod. 

3. Měření teploty ve vstupní chodbě – Stehlíková Marie 

4. Rodiče – vstup jen do šaten dětí (roušky, rukavice nebo desinfekce v dolní 

chodbě na okně)), nejvíce 2 rodiče v šatně – převléknou děti a samotné je 

pošlou do třídy – nedoprovázet je! (děti to už zvládají) 

5. Ponechat roušku dítěti v šatně v sáčku pro případ objevení příznaků 

respiračního onemocnění ve školce 

6. Děti se scházejí v 1. třídě (do 7.30 hod. přichází málo dětí – max. 8), 

v 7.00/7.30 hod. starší děti odchází s druhou učitelkou do své třídy 

7. Po příchodu do třídy mytí rukou! 

8. Pitný režim – vlastní hrníčky dětí, konvici obsluhuje učitelka 

9. Ve třídě – hrací kouty – po přechodu – mytí rukou 

10. Zredukovat hračky, měnit po 14 dnech, dezinfikovat 

11. Hygiena před svačinou 

12. Přechod do jídelny – společně celá třída – 1 učitelka 

13. Jídlo a pití – připravené pro každé dítě na talíři, děti si s talířkem a 

sklenkou chodí pro přídavek k oknu 

14. V jídelně 8 stolečků – po třech dětech u stolečku 

15. Přechod do šatny  

16. V šatně – pokud možno – přes jedno místo 

17. Na zahradě – vyhovující pro dvě skupiny 

18. Hygiena 

19. Oběd = svačina 

20. Hygiena – čištění zoubků NE! 

21. Odpolední odpočinek – na zvážení rodičů 

22. Hygiena 

23. Odpolední svačina – 1. třída – v 14.00 hod. – odchází do 1.herny 

                                  2. třída – v 14.20 hod.-  odchází do 2. herny, až se 

sníží počet, tak se děti sejdou v jedné třídě do rozchodu domů 

      22. V případě pěkného počasí – pobyt na zahradě, po svačině 

      23. Rodiče si zvoní do jídelny (v době odpolední svačiny), pak do 

jednotlivých tříd  

      24. Čekají u šatny, děti odchází za dohledu učitelky ze třídy samo 

      25. Za pěkného počasí – rozcházení dětí na dolní zahrádce (rodiče čekají u 

brány) 

      25. Rodiče při odchodu opět dodržují stejná pravidla jak při příchodu,  

            nezdržují se v budově 

 
 


