Informace ŠD k provozu ŠD ve školním roce 2022/2023
Vážení rodiče,
od letošního školního roku je opět v provozu boční křídlo školní budovy, které bylo z důvodu nástavby
dalšího patra dva roky uzavřeno. Prostory zde má 7 oddělení školní družiny (1. – 7.), dvě oddělení
(8. – 9.) zůstávají i nadále ve třídách 2. C a 2. B v přízemí školy. Zajištění školní družiny s ohledem
na prostorové podmínky školy se promítá do organizace jejího provozu. Od září ve způsobu vyzvedávání
žáků ze školní družiny přecházíme na čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém
přímo pro školní družiny základních škol firmy NeurIT, www.bellhop.cz, který již řada škol využívá,
ale každá jej přizpůsobuje s ohledem na své zázemí a prostory.
Systém je založen na identifikačních čipech. Čip se přikládá k terminálu u vchodu. Krátkým akustickým
signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál
po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD.
Ke každému dítěti na základě Vaší žádanky byly zadány do systému čipy, vždy na konkrétní jméno
vyzvedávající osoby, kterou jste uvedli. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé
dítě. Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu
nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení neprodleně kontaktujte školu a daný čip bude zablokován.
Následně můžete získat nový čip, cena čipu 100,- Kč.
Než se všichni se systémem sžijeme, prosíme Vás o shovívavost a děkujeme za spolupráci, Vaši
podporu a respektování nastaveného režimu ŠD, aby byl pro Vás i pro nás přínosem.
Ranní družina
Příchod na ranní provoz ŠD je hlavním vchodem školy, kde ve stanovených časech žáky vyzvedává
vychovatelka, která je odvádí do šatny v suterénu a následně do oddělení ŠD.
Časy pro vstup: 6:00 h, 6:15 h, 6:30 h 6:45 h, 7:00 h a 7:15 h
Žáci s výukou od 2. vyučovací hodiny při děleném vyučování mají možnost přijít do ŠD ještě
v 7:50 hodin. Vychovatelka si tyto žáky vyzvedává u postranního vchodu ŠD.
Z ranní družiny odchází žáci s vyučováním od 8:00 v doprovodu vychovatelky v 7:40 hodin, žáci
s výukou od 2. vyučovací hodiny v 8:45 hodin.
Odpolední družina a odchody
Po vyučování je žák přítomen ve školní družině dle rozsahu, který zákonný zástupce uvedl
na přihlášce do ŠD současně se způsobem odchodu žáka ze zařízení (samostatný odchod nebo
vyzvedávání s čipem).
Přehled časů pro samostatné odchody:
14:00 h a dále v 15:00 h, 15:15 h, 15:30 h, 15:45 h, 16:00 h
Formulář pro odchody žáci obdrží ve čtvrtek 1. 9. ve třídě a odevzdají v pátek 2. 9. vychovatelce.
Vyzvedávání s čipy:
po obědě ve 14:15 hodin, terminál je aktivní v době 14:10 – 14:15 hodin
po pobytu venku je terminál aktivní v době 15:10 – 15:15, 15:30 – 15:35, 15:45 – 16:00 hodin
Přiložit čip k terminálu u vchodu do ŠD, po načtení čipu je osoba v uvedených časech vpuštěna
do budovy, kde vyčká v chodbičce pod schody na žáka a odchází společně s ním do šatny v suterénu.
V případě žáků z 8. oddělení (ve tř. 2. C) a 9. oddělení (ve tř. 2. B), vyčkáte u dveří třídy v přízemí
školy. Čip je vždy nutné načíst, i v případě, že dveře jsou otevřeny díky vstupu někoho před Vámi.
Ze šatny odcházíte hlavním vchodem školy. Nezapomínejte za sebou zavírat dveře a jiné osoby
do budovy nevpouštějte.
V Plzni dne 31. 8. 2022

Ivana Vodňanská, vedoucí vychovatelka ŠD

