II. Provoz a vnitřní režim školského zařízení
Dodatek v souvislosti s odloučeným pracovištěm-OP 2. ZŠ, SOU stavební,
Borská 55 od školního roku 2020/2021
Ranní provoz
- společný odchod žáků na odloučené pracoviště s vychovatelkou v 7:40 h od bočního vchodu
školy u ŠD
- požaduje-li zákonný zástupce odvedení žáka, je nutné zajistit jeho přítomnost na místě srazu
nejpozději v 7:40 h (vchod ŠD)
- žáci přítomní na ranním provozu ŠD (příchod do ŠD je ráno možný do 7:30 h), se na místo
srazu dostaví společně s vychovatelkou, která má službu jako doprovod
- vychovatelky se službou jako doprovod žáků na OP provedou písemnou evidenci žáků před
odchodem na místě srazu evidenci přítomných žáků, vybaví první a poslední dvojici reflexními
pásy/vestami
- nedostaví-li se žák v předepsaném čase na místo srazu, zodpovídá zákonný zástupce za jeho
přepravu až na OP, z bezpečnostních důvodů není možné žákem dobíhání převádějící skupiny
či jeho předávání v průběhu cesty zákonným zástupcem
- v případě pozdního příchodu na místo srazu má žák povinnost nahlásit se ve vrátnici 2. ZŠ,
kde mu bude sdělen další postup
- pro společný přesun žáků na OP i zpět jsou dodržovány pravidla bezpečnosti (poučení žáků
o bezpečnosti během cesty, BESIP) a určená trasa (viz. plánek)
- předání přivedených žáků učitelce tříd OP dle seznamu zajišťují doprovázející vychovatelky
v prostoru šaten tříd OP
Odpolední provoz
- předání žáků po vyučování vychovatelkám zajišťují vyučující z poslední hodiny
- vychovatelky zabezpečují převedení žáků na oběd do jídelny OP a dohled nad odchodem žáků
- odchod žáků a jejich uvolňováni je možné až po společném příchodu s vychovatelkou
k budově ŠD 2. ZŠ ve Schwarzově 20, požaduje-li zákonný zástupce odchod žáka přímo z místa
odloučeného pracoviště (SOU stavební, Borská 55), je třeba tuto informaci oznámit písemně
prostřednictvím tiskopisu uvolňovacího lístku nebo v přihlášce ŠD
- žák je povinen svůj odchod vychovatelce hlásit a vyčkat na její svolení a pokyn k odchodu
- přehled časů pro samostatné odchody ze ŠD (budova školy, Schwarzova 20)
13:45 h, 14:00 h a dále v 15:00 h, 15:15 h, 15:30 h, 15:45 h, 16:00 h
- pro společný přesun žáků z OP zpět do ŠD ve Schwarzově 20 jsou dodržovány pravidla
bezpečnosti (poučení žáků o bezpečnosti během cesty, reflexní pásy/vesty pro první a poslední
dvojici BESIP) a určená trasa (viz. plánek)
- z důvodu bezpečnosti není dovoleno uvolňovat žáka v průběhu cesty u místa jeho bydliště

Dodatek k provozu a vnitřnímu režimu ŠD v souvislosti s epidemiologickou
situací (Covid-19)
- provoz a režim školní družiny se může v průběhu školního roku měnit s ohledem
na epidemiologickou situaci dle vydaných opatření PES pro oblast školství
- vstup a pohyb třetích osob v budově školy a školských zařízení je povolen pouze v důvodných
případech, žáci všech ročníků ze školní družiny samostatný odchod v časech, které zákonní

zástupci sdělí písemně vychovatelce příslušného oddělení, v němž je žák zapsaný, osobní
vyzvedávání není možné
- osoby s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, bolest v krku, dušnost, zvýšená teplota,
horečka, bolest hlavy, svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.) nemohou vstoupit
do budovy, v případě příznaků patrných již při příchodu žáka, který je v doprovodu zákonného
zástupce, nebude vpuštěn do budovy, nebude-li zákonný zástupce přítomen nebo vyskytnou-li
se příznaky u žáka během dne, bude zákonný zástupce neprodleně informován
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze zařízení

