
Informace k provozu od 25.5. – 30.6.2020 

 Ranní družina nebude poskytována. 

 Odpolední provoz od 12 – 16 hodin. 

 Rozdělení dětí do oddělení: 

1.odd. vych. R. Richtárová  1.C 4.odd. vych. H. Frkalová  2.D 

2.odd. vych. M. Nováková  1.A 5.odd. vych. I. Pospíšilová  3.B 

3.odd. vych. R. Konieczná  2.A 7.odd. vych. K. Mičulková  1.B 

 8.odd. vych. R. Bortlíčková  3.C 

 

 Odchody dětí domů:  
 Z DŮVODU BEZPEČNOSTI NESMÍ NIKDO CIZÍ VSTOUPIT DO BUDOVY ŠKOLY, KLUBOVEN A STUDIA!!!  

 
 Časy pro vyzvedávání dětí jsou: 
 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 hodin 

 1. – 3. oddělení: Rodič zazvoní na zvonek DRUŽINA a před vchodem čeká, až mu vychovatelka dítě 
z oddělení přivede. 

 
 4. – 8. oddělení: Budova „B“ ( hlavní vchod bývalé 9.ZŠ ) – zvonek DRUŽINA, případně kontaktujte 

telefon.  Předání dětí je možné pouze v daném čase, pokud nemáte jinak domluveno s vychovatelkou.  
Rodič zazvoní na zvonek DRUŽINA, ZŘETELNĚ řekne, pro koho jde, a vychovatelka konající službu mu 
dítě z oddělení přivede. 
V případě změny odchodu či potřeby informací kontaktujte telefon 603 785 295 nebo e-mail: 
jirina.bujnoskova@5zsfm.cz .  

 PŘI ODCHODECH VĚTŠÍHO POČTU DĚTÍ SI V ODDĚLENÍ VYZVEDNE SKUPINU VYCHOVATELKA 
KONAJÍCÍ SLUŽBU A ODVEDE JI PŘED ŠKOLU (časově náročnější, prosíme o strpení). 
 

 Pokud odchází dítě z družiny samo, musí mít OMLUVENKU. Musí být opatřena datem, časem a 
podpisem zákonného zástupce.   

 

 Roušky:  
 Při  školním  stravování bude dovoleno odložení roušky pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to 

do vlastního sáčku.  
 V odpolední družině si po obědě dítě nasadí třetí roušku. Vzhledem k blízkému kontaktu mezi dětmi 

musí být po celou dobu pobytu v družině ústa a nos zakryty rouškou. 

 Nebudeme se pohybovat mimo prostory školního pozemku. 

PROSÍM VŠECHNY O SPOLUPRÁCI, MIMOŘÁDNOU DISCIPLÍNU A 
SNAHU VE ZDRAVÍ UKONČIT TENTO ŠKOLNÍ ROK.  
 

Za pochopení a spolupráci děkuje kolektiv vychovatelek školní družiny. 
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