
27.11.2017 – 2. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  
Příloha 1 

Diskuze (doplnění jednoho bodu k zápisu 2017/18 - KPŠ2): 

 Podnět ze 2.B - jak je to s odpovědností a také zejména s dohledem nad dětmi ve školní družině při 
odchodu domů u šaten (cca 15:00 – 17:00 hod.). Odp.: Průběh přebírání žáků ze školní družiny rodiči je 
popsán ve školním řádu – příloha B. Prakticky přebírání probíhá tak, že rodič zazvoní na videotelefon 
u hlavního vchodu přístavby, vychovatel si ověří jeho totožnost a vyšle žáka do šatny a k hlavnímu 
vchodu. Žák je také poučen, jak se má chovat a že se má v případě jakéhokoliv problému ihned vrátit, 
případně kontaktovat kteréhokoliv vychovatele. Žáci odcházejí ze školní družiny postupně, dle toho, jak 
přicházejí rodiče. Neodchází pohromadě žádná velká skupina dětí, která by se v šatnách potkávala. 
Vychovatelka z oddělení školní družiny, která je v přízemí vedle šaten, na toto také dohlíží. Mezi rodiči a 
žáky jsou dvoje prosklené dveře, žák vidí, zda na něj čeká rodič. V případě jakéhokoliv problému – 
dlouhého čekání, případně problému v šatně – prosíme rodiče, aby vychovatele ihned informoval (např. 
pomocí videotelefonu). Žáci i vychovatelé budou o tomto postupu opětovně poučeni. V šatnách a 
u hlavního vchodu přístavby školy je také plánovaná instalace kamerového systému v horizontu týdnů. 
Od ledna 2018 jsou také plánovány změny v systému dohledů nad žáky při odchodu ze školní družiny 
následovně: V době 15:00 – 15:30 budou dohlížet na odchody dvě vychovatelky ze spodní části (jedna 
bude na zvonku) a od 15:30 – 17:00 se budou jednotlivé vychovatelky střídat tak, aby vždy v šatně byla 
jedna vychovatelka přímo a pouze na dohled. Po 17:00 hod. děti přechází na konečnou do učebny AJ, 
vychovatelka je tedy v podstatě u vstupních dveří. Bude zajištěn dohled v hernách i v šatně. 

 
V Praze dne 12.12.2017  Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy  


