
Dodatek k Vnitřnímu řádu Mateřské školy Golčův Jeníkov čj. 40/18 - 

Provoz MŠ v době od 25.5.2020 do konce šk. roku 2019/20 – pracovní 

podmínky po dobu potřeby dodržování epidemiologických opatření a 

doporučení. 

• Pracovní doba uč.: 25.5. (určitě) a 26.5. (dle předchozích zkušeností) půjdou 6.30 – 15.45 

všichni. Od 27.5. (26.5.) až do odvolání: ranní směna 6.30 – 13.00, odpolední směna: 9.15 – 

15.45. Od 6.15 a do 16.00 bude mít každý tak, jak je zvykem. Scházecí třída bude jen 6.15 – 

6.30 a 15.45 – 16.00.  

• Na základě přihlášených dětí od 25.5.2020 se spojují třídy Sluníčka a Žabičky a budou ve 

Sluníčkách - 15 dětí. Motýlci + 3 děti z Berušek – 14 dětí, Berušky - 15 dětí.   

• Snížení počtu hraček ve třídě i v kůlně (např. na 2/3, 1/2). 

• Ručníky jednorázové i látkové (látkové vyměňovat v půlce týdne) 

• Kapesníky pouze v krabičce – vytahovací 

• Činnosti s dětmi dle uvážení uč., ale co nejvíce s dodržením rozestupů, .... a co nejvíce venku. 

• Min. 1x za hodinu ve třídách větrat nejméně po dobu 5 min. 

• Seznámit děti s hygienickými zásadami, s doporučeními, opatřeními současné situace (zapsat 

vždy do třídnice.) 

• Lehátka, povlečení – vždy připravuje a sklízí školnice a uklízečka. Lehátka rozkládat dostatečně 

daleko od sebe a povlečení připravovat s možností položení hlavy dítěte cik cak (hlava, nohy, 

hlava, nohy, …)  

• Použité ochranné pomůcky ukládat do vyčleněných odpadkových košů. 

• Dopolední svačina: dodržovat rozestupy, pití rozdává v rukavicích uč., jídlo rozdává i přidává 

kuchařka, špinavé nádobí dítě odnáší do vymezených prostor. Čas svačin: Žabičky a Sluníčka 

8.30, Motýlci 8.45, Berušky 9.00  

• Oběd: na 11 hod. se naobědvá školní asistentka a jedna uč. (uč. se budou pravidelně střídat po 

jedné) a ty pak připraví dětem v jídelně na místa příbor, pití a talíř, budou nalévat polévku, 

dětem přidávat, sklízet špinavé nádobí a zbytky – vždy v rukavicích.  Dbát na rozestupy. Čas 

obědů: Žabičky a Sluníčka 11.30, Motýlci 11.50, Berušky 12.10 

• Odpolední svačina ve třídách: tácky, jídlo a pití rozdá a nalije uč. (použít rukavice), svačiny 

budou v sáčcích. Špinavé nádobí do vymezených prostor odnáší dítě samo nebo uč. (na 

zvážení každé uč. dle situace) 

• Školnice a uklízečka. Dezinfekce klik, vypínačů, WC, umýváren, umyvadel průběžně dle 

používání. Židle a stoly ve třídách během svačin a obědů. Jídelna – židle a stoly vždy po jídle 

jedné třídy.  

• Školnice a uklízečka. Dezinfekce hraček (ve třídě i venku) 1x za den, popřípadě po domluvě 

s uč. i častěji. Dezinfekce všech prostor MŠ 1x za den, popřípadě po domluvě s uč. i častěji. 

Dezinfekce lehátek 1x za den. 

• Výměna povlečení po 14 dnech. 

 
Projednáno, schváleno 19. 5. 2020 
Platnost od 25. 5. 2020 
 

za mateřskou školu   zástupkyně ředitele pověřená řízením školy 
          Mgr. Vladislava Vlčková     Ing. Eva Hrubá 


