Odpovědi na písemné připomínky zúčastněných respondentů dotazníkového šetření
k provozu školní družiny.

Připomínat dětem, že mají náhradní oblečení a mají být dostatečně oblečené.
Vychovatelky reagují na aktuální počasí. Dětem připomínáme, že se mají převlékat, že se
mají obléknout, zapnout si bundy, použít deštník apod. Děti jsou již vedeny k větší
samostatnosti, než tomu bylo ve školce. I toto patří ke školní zralosti. Stává se, že některé
děti chodí nedostatečně oblečené. Bohužel nemají ani žádné náhradní oblečení, rovněž
nemívají pláštěnky či deštníky. Snažíme se rodiče upozorňovat na tyto nedostatky. Dětem
sdělujeme pokyny, co budeme dělat a jak se mají obléknout, vždy dostatečně nahlas a
srozumitelně. Každé dítě se nás může dotázat, pokud si něčím není jisté. Záleží na dítěti, zda
pokyn splní, či nikoli.

Nepořádek v šatně školní družiny.
Po příchodu do školní družiny dáváme dětem informace, co bude následovat a co budeme
dělat. Pokyny jsou jasné a stručné. Jsou děti, které jsou k úklidu vedeny z domova a vše
zvládají. Ty, co to nezvládají, se to postupně učí. Bohužel i přes opakované pokyny některým
dětem dělá úklid stálé problém. Při odchodech dětí je situace pro některé rodiče šokující.
Odchody z družiny jsou individuální. Některé děti odcházejí samy, potom není nad nimi
v šatně dohled a věci si neuklidí. Těm, co odcházejí v doprovodu, někdo většinou pomůže a
poté je to srovnatelné se situací ze školky. Největší problém s množstvím oblečení nastává
v zimním období a u dětí, které si nikdo nevyzvedává. Těm se potom v šatně zapomenuté
oblečení kupí. Na malém prostoru je šatna pro mnoho dětí. Co se týče vytírání a zametání,
tak to také nefunguje jako ve školce, kde je paní uklízečka k dispozici většinu dne.
Samozřejmě v deštivém počasí z bezpečnostních důvodů podlahu vytíráme, bláto zametáme,
ale ostatní už zabezpečuje paní uklízečka po skončení provozu ŠD. V reakci na dotazníky
jsme zavedli po příchodu do družiny jiná pravidla. Věříme, že se nám podaří docílit zlepšení
daného stavu.

Proč si dítě můžete vyzvednout až po 14:30?
Pravidla pro vyzvedávání dětí z družiny jsou zpracované ve vnitřním řádu školní družiny.
Snahou i posláním školní družiny není jen úloha sociální, to znamená dohled nad dětmi, než
půjdou do kroužků, či domů, ale výchovně - vzdělávací. Po příchodu do družiny probíhá
organizovaná výchovná činnost, kterou samozřejmě různé příchody rodičů poté narušují. I
vycházky do okolí a různé aktivity, bychom museli rodičům dopředu sdělovat. Po dobu
výchovně - vzdělávacích činností nechceme být neustále přerušováni náhlými odchody dětí.
V této době také školní družinu z bezpečnostních důvodů uzamykáme. Dveře mezi šatnou a
herními prostory, byly zřízeny také z bezpečnostních důvodů. Proto při předávání dětí se

vychovatelky nacházejí neustále na stejném místě v herně, aby docházelo k očnímu kontaktu
s rodiči při odchodu dítěte domů.

Uzavřený provoz ŠD o prázdninách je pro samoživitele problém.
Každoročně před prázdninami (jarní, hlavní, …) nabízíme své služby, připravujeme různé
aktivity. Bohužel zájem ze strany zákonných zástupců je minimální. Jako všude, i pro školství
je důležité ekonomické hledisko. Při malém počtu dětí není prázdninový provoz ekonomicky
výhodný. V našem městě dobře fungují mimoškolská zařízení, která nabízejí své služby právě
v tomto období.

