Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1. Máje 217 okres Karviná
Řád školní družiny
Řád školní družiny zpracován na základě zákona č.561/2004 sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělání – školský zákon a vyhlášky MŠMT č. 74 o zájmovém vzdělávání podle §8, §9, §10, §14.

Činnost školní družiny






Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům ZŠ Bohumín - Skřečoň.
ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování.
ŠD umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
Činnost, ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, k docházce
mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy.
Přijetí účastníka k činnosti družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky,
její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a
způsobu odchodu účastníka z družiny.

Organizace činnosti družiny





Účastníci pravidelné denní docházky do ŠD se zařazují na oddělení.
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 žáků.
V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením.
Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na
druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost. Při
vycházkách mimo budovy ŠD má jedna vychovatelka maximálně 25 žáků.

Vnitřní řád školní družiny
Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy.
ŠD má tři oddělení, které se naplňují do celkového počtu 75 žáků.
Provoz školní družiny






Provozní dobu ŠD stanovila ředitelka školy takto:
- ranní provoz 6.00 - 7.40 hod.
- odpolední provoz 11.40 - 16.30 hod.
Ranní družinu mají možnost nepravidelně navštěvovat děti trvale přihlášené do družiny.
Děti samostatně přicházejí ze šaten do ranní herny (třída staré budovy), kde za ně
zodpovědnost přebírá vychovatelka určená pro ranní provoz ŠD. V 7.40 hod. děti odchází
do výukových učeben, kde za ně zodpovědnost přebírá dozírající učitel.
Po skončení vyučování v 11.40 hod. a v 12.35 hod. si žáky přebírají vychovatelky ŠD,
odchází na oběd a přechází s nimi do třídy ŠD a budovy školní družiny.
Žáci mohou být vyzvednuti ze ŠD do 13,00 hod. a od 14,30 hod. V době od 13,00 hod. do
14,30 hod. činnost školní družiny nemohou narušovat.

Výchovně vzdělávací činnost družiny









Po skončení vyučování žáci pod dohledem vychovatelky obědvají.
Po příchodu do budovy školní družiny probíhají výchovně vzdělávací činnosti formou
odpočinkových a zájmových činností. V týdnu se střídají tyto zájmové činnosti: výtvarné,
pracovně technická, hudebně pohybová, rekreační a společensko vědní. Po činnostech
sebeobslužných jsou žáci vedení k upevňování hygienických a kulturních návyků a k péči o
osobní majetek. Činnosti veřejně prospěšné vedou žáky k podílu na dobrovolné práci ve
prospěch druhých a k tvorbě a ochraně životního prostředí.
V případě příznivého počasí probíhá rekreační činnost žáků na hřišti školy nebo na zahradě
družiny formou pohybových aktivit (pohybové hry, rekreační sportování).
Po 15. 00 hod. se žáci věnují odpočinkovým činnostem a je jim umožněna příprava na
vyučování. Děti v této době průběžně odcházejí domů.
Družina koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje žákům účast na dalších
formách zájmových aktivit organizovaných školou. Děti po skončení činnosti ve škole
převádí do družiny učitelka (vedoucí této činnosti).
Pokud žáci navštěvují mimoškolní zájmovou činnost, je jejich odchod z družiny
samozřejmě ovlivněn začátkem mimoškolní aktivity.
Družina organizuje program tak, aby umožnila žákům volbu mezi různými činnostmi
družiny.

Docházka do družiny









Do družiny je přijato dítě po řádném vyplnění zápisního lístku. Zákonní zástupci žáka sdělí
družině rozsah docházky a způsob odchodu z družiny.
Omluvu nepřítomností žáka, odchylky od docházky nebo způsobu odchodu sdělí
vychovatelce písemně.
Žáka nelze z družiny uvolnit po telefonické domluvě.
Dítě nelze fyzicky předat žádné jiné osobě, pokud k tomu rodiče nedají písemný souhlas.
O zařazení žáka do družiny rozhoduje ředitelka školy. Dle platných kritérií mají přednostní
právo pro zařazení do družiny mají žáci 1.- 4. třídy. V případě velkého zájmu dostávají
přednost žáci pracujících rodičů nebo žáci dojíždějící.
Pokud nebude dítě vyzvednuto do 16.30 hod., jsou zákonní zástupci žáka telefonicky
informování.
Podle zákona č. 359/1999 sb. o sociální ochraně dětí po vyčerpání všech možností
(nenavázání telefonického kontaktu se zákonným zástupcem dítěte, kontaktu v místě
bydliště) bude dítě předáno příslušné sociální pracovnici.
Pokud dítě nebude opakovaně vyzvednuto po ukončení provozu družiny, bude ve
výjimečném případě z družiny vyloučeno.

Chování žáků v družině




Všichni žáci družiny jsou seznámení s řádem školy a řídí se jim.
Žáci se chovají v družině tak, aby neohrozili své zdraví i zdraví spolužáků.
Dodržují hygienické předpisy, mimořádná opatření stanovená MZd nebo KHS.
















Při zájmových činnostech a výchovách se řídí bezpečnostními předpisy pro dané místo.
(Žáci jsou seznámení s bezpečnostními předpisy na začátku školního roku a v průběhu
roku před každými vedlejšími prázdninami.)
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu pobytu ve školní družině, jsou
žáci povinni ihned ohlásit. Příslušná vychovatelka úraz neprodleně oznámí ředitelce školy
a zapíše do knihy úrazu.
Každé úmyslné poškození nebo zničení majetku družiny, žáků, vychovatelů či jiných hradí
rodiče žáka, který poškození zavinil.
Po ukončení pobytu v družině jsou žáci povinní uvést hernu do pořádku.
Žáci dodržují hygienická pravidla a návyky.
Děti dodržují pitný režim (dostatek pití na celý den zajišťuje škola).
Mobilní telefony mohou mít žáci ve ŠD pouze na písemnou žádost rodičů schválenou
ředitelstvím školy. Škola nenese žádnou odpovědnost za jeho případnou ztrátu nebo
poškození.
* Používání mobilních telefonů ve školní družině je zakázáno.
*Mobilní telefon mohou mít žáci ve školní družině jen na základě písemné žádosti
rodičů schválené ředitelstvím školy. Škola nenese žádnou odpovědnost za jeho
případnou ztrátu nebo poškození. Během pobytu ve školní družině mají telefon
vypnutý.
*V nezbytně nutných případech mohou žáci mobilní telefon použít jen se svolením
pedagogického pracovníka.
*Používání jakýchkoliv elektronických zařízení pro pořizování zvukových a obrazových
záznamů bez souhlasu pedagogického pracovníka je klasifikováno jako hrubé
porušování Řádu školní družiny.
*Žáci nenosí do školní družiny jiné nepotřebné a cenné věci (notebooky, aj.,ŠD za
jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost).
Z důvodu bezpečnosti žáků není možno při přechodu ze školy do školní družiny používat
kola, koloběžky, skateboard, apod.

Schváleno pedagogickou radou 26.8.2020

