INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Vzhledem k rekonstrukci MŠ Kneslova, která proběhne pravděpodobně do konce
kalendářního roku, budou od 1. září děti z této školky umístěny v prostorách naši školní
družiny. Po dobu této rekonstrukce budou žáci, kteří navštěvují ŠD Řehořova, umístěni před i
po vyučování v kmenových třídách školy: čtyři oddělení v přízemí (1.A + část 3.A, 2.B, 3.B,
4.A.+4.B) a dvě oddělení v 1. patře (1.B + část 3.A a 2.A). Do vánočních prázdnin budeme
využívat pro ŠD pouze hlavní vchod!
Ranní družina - od 6. 30 – 7.30 hod: v rámci hygienických opatření bude provoz probíhat ve
dvou třídách v přízemí školy. Pro příchod dětí bude sloužit zvonek u hlavního vchodu
s označením „RANNÍ DRUŽINA“. Děti se přezují v zádveří školy a přesunou se do těchto tříd
(svršky si odloží ve třídě, nechodí do šaten!). V 7.30 hod děti odvedeme společně do šaten.
Tyto dvě třídy se budou před vyučováním dezinfikovat a větrat.
Odpolední provoz - od konce vyučování do 17 hod:
Děti si nechávají svršky v šatnách školy, kromě dětí z prvních tříd, které si je po vyučování
spolu s vychovatelkami ze šaten vyzvednou a nechají si je ve třídách (září, říjen..).
K vyzvedávání dětí bude sloužit zvonek u hlavního vchodu:
* v době od 11.40 – 14 hod - tlačítko „SEKRETARIAT. Připomínáme, že od 13 – 14 hod, kdy
probíhá zájmová činnost a obědy, není vhodné dítě vyzvedávat!
* v době od 14 – 15 hod - tlačítko „ ŠKOLNÍ DRUŽINA“ - v případě nepříznivého počasí, kdy
zůstáváme ve třídě. Za příznivého počasí pobýváme na školním hřišti a zahradě. Odchod
dítěte v tomto čase je nutné předem písemně oznámit. K vyzvedávání dětí v této době slouží
brána u školní jídelny.
*v době do 15 – 17 hod – tlačítko „ VRÁTNICE“.
Vždy je potřeba nahlásit jméno osoby, která dítě vyzvedává, jméno dítěte a třídu.
Dle zaslaného manuálu z Ministerstva školství o provozu školních družin je doporučeno co
nejvíce zachovávat homogenní skupiny dětí. Proto do odvolání rušíme všechny družinové
kroužky a společné akce.
Vážení rodiče, věřím, že i za těchto výjimečných podmínek společně provoz školní družiny
v náhradních prostorách zvládneme. Děkuji za vaší vstřícnost.
Radka Preslová, vedoucí vychovatelka ŠD

