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Organizace Školní družiny – od 1. 9. 2020
1. 9. 2020 bude školní družina v provozu od 9:30 (po slavnostním zahájení a přivítání žáků ve třídách)
do 15:30 hodin. Od 2. 9. bude školní družina již v běžném provozu od 6:15 do 16:30 hodin.
Pro příchod do školní družiny využívají rodiče:
Boční vchod pro vyzvednutí dětí z I. a II. oddělení. Hlavní vchod pro vyzvednutí dětí z III. a IV.
oddělení do 15:30 hod. Po 15:30 hod. vyzvedávají rodiče děti pouze vchodem do ŠD. Dle
doporučení MŠMT – budou rodiče vyzvedávat děti před šatnou v podkroví nebo ve vestibulu školy.
Předání dětí zajistí školní asistenti nebo vychovatelky ŠD. Čipy fungovat nebudou. Pro žáky IV. tříd
nebude školní družina otevřena (z kapacitních a epidemiologických důvodů vyplývajících
z doporučení MŠMT). Možnost některých žáků IV. třídy počkat do určité doby ve škole lze řešit
individuálně s vedením školy. Děti rodiče vyzvedávají výhradně v době tomu určené dle vnitřního
řádu ŠD.
Ranní družina bude probíhat v I. oddělení umístěném v půdní vestavbě (třída IV. A). Dítě zde může
využívat šatnu, která rovněž slouží i jako šatna pro žáky I. tříd a II. A. Věci si po skončení ranní družiny
následně odnesou do svojí šatny (je proto vhodné u žáků II. B, III. A, III. B, aby si nosili sebou přezůvky
nebo měli náhradní v šatně v podkroví).
Žáci jsou rozděleni do oddělení následovně:
- 1. oddělení ŠD (umístěné v zrekonstruované půdní vestavbě – IV. A) – I. A, část žáků II. A - Mgr.
Štěpánková Romana
-2. oddělení ŠD (umístěné v zrekonstruované půdní vestavbě – IV. B) – I. B, část žáků II. A – Mgr.
Maňáková Markéta
- 3. oddělení ŠD (umístěné v 1. patře na I. stupni – II. B) – II. B a přihlášení žáci z volitelného předmětu
Dramatická výchova – Trnková Jana
- 4. oddělení ŠD (umístěné v 1. patře na I. stupni – III. B) – žáci III. A a III. B – Mgr. Endlicherová Silvie
Umístnění svého dítěte do oddělení ŠD zjistíte z rozvrhu v IS Edookit.
Po 15:30 hod. bude činnost 3. a 4. oddělení ukončena a žáci, kteří ve školní družině zůstávají, se
přemístí do 2. patra do 1. a 2. oddělení. Zde činnost školní družiny pokračuje do 16:30 hodin.
V tomto školním roce bude ve školní družině rovněž působit jako školní asistentka paní E.
Sanetrníková a Mgr. P. Stejskalová.
V případě nejasností se prosím obracejte na vychovatelky ve školní družině (777 480 115, 777 480
116) nebo na vedení školy (607 592 284).

V Dolanech 20. srpna 2020

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

