Mimořádné opatření k provozu ŠD
Provoz ŠD je ve dnech školního vyučování od 6.00 hod. do 16.30 hod.
Z důvodu dočasného omezení vstupu do školy vchodem od dopravního hřiště, budou děti vstupovat
do školy (školní družiny) bočním vchodem u dolní tělocvičny. Od 6.00 hod. bude mít u dveří dozor
vychovatelka ŠD, která děti odvede do družinových tříd. Zvažte, prosím, je-li pro Vaše dítě opravdu
nutné, ranní družinu navštěvovat. V tomto ranním provozu velmi doporučujeme všem dětem použití
roušky, protože se zde budou setkávat žáci z různých tříd.
V případě potřeby si zákonní zástupci předem telefonicky dohodnou schůzku s vychovatelkou ŠD. Je
nutné, aby zákonní zástupci na jednání vždy přicházeli v roušce. Bez předchozí domluvy není vstup
do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen. Telefonní čísla na
vychovatelky budou vyvěšena na dveřích u tělocvičny.
Rozdělení dětí do družinových oddělení oznámí 1. 9. 2020 dětem třídní učitelky. Seznamy budou
také vyvěšeny na družinových chodbách i na dveřích jednotlivých tříd družiny. Přihlášky do ŠD je
možné si vyzvednout na sekretariátu školy, případně si je stáhnout z webových stránek školy,
popřípadě vyzvednout u vychovatelek ŠD.
Přihlášky do kroužků se v letošním roce dětem rozdávat nebudou, činnosti kroužků budou probíhat
dle Manuálu vydaného MŠMT pouze v rámci jednotlivých odděleních.
Vyzvedávání dětí ze ŠD bude probíhat na základě telefonického rozhovoru. Telefonní číslo na školní
družiny tříd Začít spolu – Sloníci a Dráčci je 736 295 180. Telefonní číslo na školní družiny – Žabičky,
Kašpárci, Krtečci, Trpaslíci, Myšky a Sluníčka je 733 289 079. V případě nutnosti, můžete volat i
vychovatelce daného oddělení – kontakt v deníčku dítěte. Tento způsob vyzvedávání dětí bude platit
pouze po nezbytnou dobu stavebních úprav u družinového vchodu.
Vychovatelky se budou snažit trávit s dětmi odpoledne více času na hřišti u školy, aby vyzvedávání
dětí ulehčily. Proto prosím v rozmezí 13.00 hod – 16. 00 hod. nejprve nahlédněte na hřiště.

V Tišnově, dne 28. 8. 2020

Blanka Jebáčková – vedoucí vychovatelka ŠD

