
Změna provozu ve ŠD od 1.2. 2021 – pouze pro žáky 1. – 3. třídy 
Vážení rodiče, 

vzhledem k opravdu dlouhému trvání vládních opatření, se pokusíme, po vzoru velkých 
městských škol, od 2. pololetí zajistit ranní „dohled“ nad žáky tak, abyste mohli lépe 
zvládnout pracovní povinnosti. Nepůjde tedy o družinu v pravém slova smyslu! 

Děti se stále nesmí v ranní družině míchat. Personálně, ani ekonomicky není možné zajistit tři 
samostatná ranní oddělení. MŠMT však vydalo pokyn, podle kterého lze za určitých 
okolností, aby žáci dané třídy byli sami v učebně, a tyto učebny byly dozorovány podobným 
způsobem, jako je třeba dohled o přestávce jedním pedagogem. Z tohoto omezení vychází i 
časový předpoklad hlídání žáků. Déle, než hodinu to není možné. 

Stále ale pro Vás zajistíme odpolední tři samostatná oddělení do 16,30. 

Jak tedy bude vypadat organizace rána u nás – pokyn se týká pouze žáků 1., 2. a ev. 
3. třídy: 

• Škola bude otevřena pro 1. – 3. třídu od 7,00h, a hlídání bude zajištěno: 

pro žáky 1. a 2. třídy do 7,45 

pro žáky 3. třídy (pokud bude jejich docházka umožněna) do 8,00 (má pozdější 
nástup k výuce) 

• Na chodbě v 1. patře bude zajištěn dohled pedagogem (vidí i na prostor 
haly a šatny). 

• Žáci budou vstupovat do školy samostatně, bez rodičů, v šatně se rychle 
přezují, a přesunou se do své kmenové třídy, kde si mohou hrát (tedy 
prvňáci do první třídy, druháci do druhé třídy, a třeťáci do třetí třídy).  

• Ve třídě nebude probíhat řízená činnost ŠD, žáci budou pouze hlídáni. 
• Pokud žák nebude schopen si ve třídě v klidu hrát, a bude vyvolávat 

nebezpečné situace, bude zákonnému zástupci toto oznámeno, a žák 
nebude moci této ranní služby využívat. 

• Pokud budete vodit žáka do školy i nadále tak, jako dosud, mění se jen 
to, že ho v určeném čase můžete vyslat do šatny, a nemusíte tu s ním 
čekat.  

Provoz ŠD pro žáky 4. a 5. třídy není zatím stále, z důvodů povinnosti tvořit pouze 
homogenní skupiny, možný! 

Věřím, že Vám i tato úprava trochu pomůže! 

21.1. 2021 

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)  


