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1. Provoz školní družiny: Ranní provoz:    6:00-7:35 
    Odpolední provoz:  11:30-16:00 
 
Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle krizového opatření mohou účastnit 
prezenčního vzdělávání a jsou k docházce řádně přihlášeni. 
Po celou dobu pobytu ve školní družině je dodržena homogenita účastníků jednotlivých kmenových 
tříd v jednotlivých oddělení školní družiny. 
Vychovatelky zajišťují v rámci možností co nejmenší kontakt různých skupin. 
Po ranní družině účastníci zájmového vzdělávání postupně odcházejí do kmenových tříd. 
Po skončení vyučování přivádí účastníky zájmového vzdělávání jejich vyučující přímo do heren 
jednotlivých oddělení ŠD. 
Sportovní  a pěvecké aktivity jsou zakázány. 
Jakékoli společné celodružinové akce a aktivity jsou zakázány. 
Dle doporučení je vhodný častý pobyt venku. 
 
 
2. Vyzvedávání účastníků zájmového vzdělávání 
 
Zákonný zástupce nebo osoba oprávněná k vyzvedávání účastníka je povinen využívat systém 
BELLhop /čipový systém s venkovním terminálem/. 
Zákonný zástupce ani jiná osoba do budovy nevstupuje, v nutných případech vyzve ke konzultaci 
vychovatelku příslušného oddělení přes domácí telefon. 
Pokud bude nezbytná přítomnost zákonných zástupců nebo jiných osob, musí být pobyt zákonných 
zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy zkrácen na dobu nezbytně nutnou /dle hygienických 
podmínek/. 

Cizím osobám je do školy a školní družiny vstup zakázán. 
Je zakázáno doprovázet a čekat na žáky v prostorách školní družiny. 
 
3. Hygienická opatření 
 

• Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest se řídí aktuální platnou 
legislativou. 

• Všichni účastníci zájmového vzdělávání školní družiny jsou povinni mít náhradní 
prostředek na ochranu dýchacích cest /rouška, respirátor/. 

• Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni provést dezinfekci nebo důkladné omytí 
rukou vždy po vstupu do budovy školy, po vstupu do herny ŠD, po využití toalety. 

• Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni následně dodržovat hygienu rukou po 
celou dobu svého pobytu ve školní družině. 



• Z preventivních důvodů je vychovatelka povinna často a intenzivně větrat třídu školní 
družiny. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně. 

•  
• Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu do školní 

družiny, jsou kontaktováni zákonní zástupci žáka, kteří jsou povinni žáka neprodleně 
vyzvednout. 
 

• Vychovatelky poučí účastníky o zásadách osobní a respirační hygieny, tedy že je 
nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a 
následně si umýt a vydezinfikovat ruce. Žáci i zaměstnanci školy musí dbát na 
zodpovědné hygienické chování-mytí rukou, dezinfekce, větrání. 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost 
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci žáka, které 
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby 
(§ 7 odst. 3 ZOVZ). Zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout. 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je školní družina vždy 
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS . 

 

4. Zajištění a organizace stravování 
 
Účastníci zájmového vzdělávaní se stravují ve školní jídelně, která zajišťuje v souladu s nařízeními 
veškerá hygienická pravidla. 
Oddělení odcházejí dle harmonogramu do jídelny odděleně, 
po příchodu všichni účastníci použijí dezinfekční přípravek, který je u vchodu do jídelny. 
Po vyzvednutí jídla se přesunují do určeného sektoru jídelny ke konzumaci. U stolu sedí zpravidla po 
čtyřech, pokud možno ve stejném složení. 
Rouška může být sundána jen v čase konzumace jídla a pití. 
 
 
5. Změna výše úplaty 
 
Pro účastníky zájmového vzdělávání 1. a 2. ročníků výše úplaty zůstává neměnná. 
Pro účastníky, u kterých probíhá distanční výuka: 
a/ 

V důsledku toho, že školní družina nemůže plnit závazek, který jí vůči účastníkům školní družiny 
vznikl, ředitelka zajistí určité „finanční narovnání“ mezi školní družinou a účastníkem školní družiny 
/zákonným zástupcem/. 

b/ 

Úplata se sníží úměrně době, po kterou školní družina neposkytovala zájmové vzdělávání na období, 
ve kterém školní družina standardně poskytuje zájmové vzdělávání. 

 
6. Zájmové útvary 
 
Činnost všech zájmových kroužků je pozastavena. 


