(rodičia detí, ktorí nemusia byť prítomní na vyučovaní v hale alebo nemajú na
starosti malé babätká a deti)

- Nákup občerstvenia pre všetky triedy 25-28 detí (ovocie, zelenina,
hrozienka + mlieko do kávy + čaj/káva/cukor podľa potreby), pokladník
prepláca nákup do £6 po predložení účtenky
- Zapnúť ohrievač vody na stene
- Príprava občerstvenia pre všetky triedy do 10:50. Ovocie/zelenina pre
asi 25-28 detí treba rozdeliť na 4 podnosy.
-

Rozniesť ovocie/zeleninu a misky do tried a haly počas prestávky asi od
10:50

- Príprava teplých nápojov pre rodičov a učiteľky (obyčajne počas
prestávky), rodičia prispievajú dobrovoľný prispevok do misky
- Pozbierat prázdne misky, šálky z tried a haly
- Umývanie/ utieranie riadov a upratanie kuchyne (prosime zamiest
dlážku ak treba)
- Uložiť Školáčikove kuchynské veci (misky, čaje atď) do škatule a vložiť do
Školáčikovej úložnej skrinky na kolieskach ktorá je v sklade
- Vypnúť všetky spotrebiče (hlavne ohrievač vody na stene)
- Zhasnúť a zatvoriť dvere na kuchyni

Príchod 9:30
Triedy
- otvoriť elektrické rolety a vyvetrať ak treba

-

Hala
otvoriť elektrické rolety a vyvetrať ak treba (ak sa otvoria dvere na dvor,
treba zatvoriť drevenú bránku vľavo)
rozložiť stolíky a stoličky pre Žabky (8) a Lienky (8)
pripraviť magnetofón a hudobné nástroje na malý stolík pri pódiu (v
úložnej skrinke, ktorá je v sklade)
rozprestrieť rozprávkový koberček

Kuchyňa
- vytiahnuť kuchynské potreby z úložnej skrinky ktorá je v sklade
Predsieň
- vytiahnuť nástenku
- vyvesiť tabuľky na triedy
- rozložiť stolík a stoličky pre rodičov

Odchod do 12:30

-

Triedy
utrieť stoly/nástenku
zatvoriť okná
zatiahnuť elektrické rolety
povysávať/pozametať podľa potreby (vysávač v sklade v hale/zmeták
a lopatka v kuchyni)
zhasnúť a zatvoriť dvere

-

Hala
zatvoriť okná a dvere (pozor okná aj hore!)
zatiahnuť elektricé rolety (kľúč na zväzku s ostatnými kľúčmi)
poutierať stolíky
uloziť stolíky a stoličky vľavo pri pódiu
odložiť magnetofón a hudobné nástroje do úložnej skrinky v sklade
uložiť rozprávkový koberček do úložnej skrinky v sklade
pozametať (veľká široká metla v sklade v hale)
zhasnúť a zatvoriť dvere

-

WC
kontrola čistoty, ak treba utrieť 'potopu' okolo umývadla atď

-

Predsieň
uložiť nástenku do skladu ku skrinke
uložiť stolíky a stoličky
povysávať/pozametať podľa potreby (vysávač v sklade v hale/zmeták
a lopatka v kuchyni)
zhasnúť (vypínač vpravo pod nástenkou) a zatvoriť automatic dvere
(vypínač hore vľavo)

