
Vnitřní řád školní družiny

Dodatek  platný  ve  druhém  pololetí  šk.  roku  2019/20  od  25.  5.  do  30.  6.  2020  v souvislosti
s mimořádnou situací v době epidemiologického stavu šíření nákazou COVID – 19.

Do školní družiny na období od 25. 5. do 30. 6. 2020 jsou ředitelkou přijímáni žáci 1. – 5. ročníku,

jejichž rodiče o to požádají. 

V tomto období se nehradí poplatek za školní družinu. Do školní družiny může docházet i žák, který

nebyl do školní družiny před 10. 3. 2020 zařazen.

Zákonní zástupci jsou povinni odevzdat před nástupem do ŠD tzv.  Informační list žáka,  určený pro

školní  družinu,  kde uvedou údaje  potřebné  pro  informování  školy  zejména  o četnosti docházky,

způsobu odchodu žáka ze školní družiny a určení osob, které budou žáka z družiny vyzvedávat.

Provoz školní družiny začíná po skončení dopolední části (výuka) a končí v 16 hod., ranní družina není

zajišťována. Třídy školní družiny jsou umístěny v pavilonu B.

Zákonní zástupci  a osoby pověřené vyzvedáváním žáků ze ŠD jsou povinny při  pobytu v areálu

školy mít nasazeny roušky a dodržovat bezpečný odstup.

Ve školní družině platí pro žáky preventivní hygienická pravidla, dodržovaná již při výuce:

Žák dbá na dodržování hygienických pravidel (dezinfekce rukou, umývání rukou při návštěvě toalety).
Doporučuje  se  mít  pro pobyt v družině novou roušku, než byla  použita  během dopolední  výuky.
Nasazenou roušku může sejmout pouze, sedí-li v lavici a na výslovný pokyn vychovatele. Vyhýbá se
těsnému osobnímu kontaktu  se  spolužáky.  Při  konzumaci  jídla  a  pití  sedí  v lavici.  Použité  obaly,
kapesníky, zbytky svačiny vyhazuje do odpadkového koše. Ve škole neponechává učebnice, pomůcky,
oděvní  svršky.  Věci  vnesené  do  školy  si  vždy  odnáší.  Věci  osobní  potřeby  (mobilní  telefony,
kalkulačky) si žáci vzájemně nepůjčují, jejich vnášení do školy je v tomto období nežádoucí.

Pokud se žák necítí dobře po zdravotní stránce, je povinen na toto upozornit vychovatele.

Při pobytu mimo budovu školy v rámci skupiny se žáci neshromažďují a dodržují 1,5m – 2 m odstupy.



Denní režim

Žáci jsou do školní družiny předáváni učitelem, který vede dopolední výuku.

 Předání žáků do školní družiny (po 12té hodině)
 Oběd
 Zájmová činnost
 Odchod žáků ze školní družiny (od 15 do 16 hodin)

Pobyt žáka ve školní družině začíná jeho předáním vychovatelce školní družiny.

Se skupinou všichni žáci odcházejí do školní jídelny, kde se žáci přihlášení ke stravování naobědvají.

Ve školní jídelně je nutné dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla uvedená ve vnitřním řádu
platném pro dopolední pobyt ve škole.

Doba do 15 hodin je určena pro realizaci plánované zájmové činnosti včetně možného pobytu žáků
mimo budovu.

Vyzvedávání žáků probíhá v čase od 15 do 16 hodin.

Vyzvedávání  žáků  v jiném  čase  není  z provozních  a  bezpečnostních  důvodů  možné.  Případné
individuální potřeby žáka domluví zákonný zástupce s vychovatelkou osobně.

V Praze dne 20. 5. 2020

Ing. Dagmar Malinová

ředitelka školy


