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1. Organizace provozu tříd 

S platností od 11.1.2021 bude provoz tříd probíhat v upraveném režimu pro 

zajištění minimálního křížení dětí z jednotlivých tříd, při všech činnostech 

během celého dne (tzn. během scházení a rozcházení dětí, během výchovně-

vzdělávacích činností, během stravování, během přípravy na pobyt venku a při 

pobytu venku). 

Obě třídy budou v provozu od 6:30h do 16.30h, aby se děti v největší možné 

míře pohybovaly pouze ve své kmenové třídě (tzn. že se nebudou v rámci 

ranního příchodu a odpoledního odchodu slučovat v jedné třídě). Rozvrh 

pracovní doby všech učitelek bude změněn tak, aby vyhovoval tomuto 

provozu. 

Rodiče nebudou vstupovat do prostor tříd a v šatnách se budou zdržovat pouze 

po nezbytně nutnou dobu. 

Při přípravě na pobyt venku se bude v prostorách šatny zdržovat vždy pouze 

jedna třída. Samotná příprava na pobyt venku a pobyt venku budou časově 

oddělené. Také příchod z pobytu venku a přesun do jídelny bude časově 

oddělný (pro zajištění minimálního křížení dětí). 

Pokud učitelky zvolí pobyt na zahradě mateřské školy, budou třídy vždy na 

jiné části zahrady a učitelky zajistí, aby se děti nespojovaly. 



Dále je možná organizace tak, aby jedna třída zůstala na zahradě mateřské 

školy a druhá třída šla na vycházku a takto se to ob den střídalo. 

Třída „Emílek“        9:45h – 11:00h 

Třída „Jasmínka“   10:00h – 11:15h 

 

2. Organizace provozu školní jídelny a stravování 

 

Stravování bude zajištěno tak, aby se v prostoru školní jídelny pohybovala 

vždy, pouze jedna třída. Každá třída se bude stravovat na polovině jídelny, 

která je vyhrazena pro tu konkrétní třídu – učitelky zajistí, aby děti 

neznečišťovaly prostory určené pro třídu druhou. 

Časy svačin, obědů a odpoledních svačin: 

Třída „Emílek“ 

Svačina                     8:40h - 9:00h 

Oběd                        11:15h - 11:45h 

Odpolední svačina   14:15h - 14:35h 

 

Třída „Jasmínka“ 

Svačina                   9:00h – 9:20h 

Oběd                       11:45 – 12:15h 

Odpolední svačina 14:35 – 14:55h 

 

3. Organizace úklidu a dezinfekce prostor 

 

Úklid a dezinfekce bude probíhat tak, jak je určeno ve „směrnici covid 19/1“, 

s ohledem na časové rozvržení všech činností v průběhu celého dne. 

 

 

 



4. Způsob poučení zákonných zástupců dětí a personálu 

 

Zákonní zástupci všech dětí budou informování prostřednictvím sms zpráv, 

které jim poskytnou podrobné informace a místo zveřejnění „směrnice covid 

19/2“. 

Personál mateřské školy bude seznámen s obsahem formou osobní 

komunikace s ředitelkou.  Směrnicí a změnu rozvrhu pracovní doby dostanou 

zaměstnanci v tištěné podobě. 

 

 

 Dne:…………………..                                           Mgr.Dita Pacáková 

                                                                                         ředitelka 


