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Vnitřní a provozní řád školní družiny
č.i ZŠBezl006312022

vvoracoval: L. Fořterová, B. Sovová

Schválil Mgr. Barbora Sovová, ředitelka školy

Pedago gick á rada proj ednala dne 18. 0I.2022

l]činnost ode dne: 0|. 02.2022
Změny ve směmici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.

V souladu se zněním zákona ě. 47212011 Sb. o předškolním, základnim, středním, vyšším
odborném ajiném vzdélávání (školský zákon), § 30, odst. 1, vydávám řád školní družiny:
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I. VŠEOBECNE USTANOVENÍ

1. Činnost družinv

1 .1 . Družina poskYuje zájmové vzdélávání žaků školy.

1.2. Družina vykonává ěinnost ve dnech školního vyučovrání a o školních prázdninách. Po
projednaní se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních
pré.zdnin.

1 .3 Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zékonné zástupce,
i ve dnech pracovního volna.

1.4 Družina organizuj e zájmové vzdéláváni především pro účastníky přihlášené k pravidelné
denní docházce.



1.5 Činnost družiny se uskutečňuje
- příležitostnou výchovnou, vzdélávaci, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou

s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zaŤizeni

pro záj mov é v zdé|áv ání,
- pravidelnou výchovnou, vzdělávaci azájmovou činností,
- využitím otevřené nabídky spontánních činností.

1.6. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PRovoz ŠrorNÍ unuŽny

2. Přihlašování. odhlašování žáka

Z:. Žaka do školní družiny přihlašuje zákotlrtý zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky
s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí
vychovatelka.
Přihláška se vyplňuje kažďý školní rok a je k vyzvednuti vždy poslední týden v srpnu a první
týden v zářive ŠD.

2.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na zžů<|adé vyplněných
náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (vzdálenost bydliště od školy, zaměstnanost
rodičů). Přednostně jsou do ŠO pri3imaní žáciL a 2. ročníku ZŠ. Do naplnění kapacity potom
žáci3.- 5. roěníku (v pořadí: 3. ročník,4. ročník, 5. ročník).

2.3. Činnost školní družiny je určena pro žéky prvního stupně přihlášené k pravidelné denní
docházce.

2.4. Činností družiny se mohou zúěastňovat i žáci nezaíazeni do družiny, pokud se v nich
neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. doěasné umístění žáků
z vyšších tříd pokud to vyžaduje orgarizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky,
apod.).

2.5. Odhlášeni žáka zdochéaky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče
písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.

2.6. O vyloučení zdocházky do ŠO rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí
vychovatelky ŠD. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně
s patřičným zdůvodněním.

3. provoz školní družiny

3.1. Provozni ďoba
ŠD Berručova l90:
06:00 - 08:00 11:40 - 16:30 hod.

3.2. Y době prázdnin nebo mimořádného
přihlášených žáků není nižší než 10.

ŠD Ber*čova 170:
6:15 - 7.45 11:40 - 16:00 hod

volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet



3.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu
činností arežimls, ktery schvaluje ředitel školy.

3.4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci Šl3. 60 minut.

3.5. Místnosti ŠD jsou vymezené prostory v části školní budovy.

3.6. K činnosti ŠO ie možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, počítačovou
učebnu, školní hřiště, zahradu a keramickou dílnu, uěebnu.

3.7. Počet oddělení: 3

4. Docházka do ŠD

4.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k dochtízce do činností ŠD v ranním provozu od 06:00
16,I5 Záblati/ do 07:20hod..

4.2.Y odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD v dobe od l1:40 do 12:35 hod..

43. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem
na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních Šl povinná.

4.4. Nepřítomnost žikav ŠO ie omluvena nepřítomnosti žáka ve škole (postup dle školního
řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní
(předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.

4.5. odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

4.6. Uvolnění z denní činnosti ŠO 3e jen na záktadé písemného sdělení zákonného zástupce a s
o sobním lyzvednutí m žáka.

4.7.Rležimvyzvedávání žákaz činností Šl - po ukoněení vyučování do l3:00 hod. a dále od
l4:00 do 16:30 hod, z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13 -14 hodinou.
Po domluvě s vychovatelkou je možno vyzvednout dítě i v jiný ěas.

4.8. Do odpoledního provozu ŠO ;sou žáci, přihlášeni k ěinnosti ve ŠD, předávani
vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím. Předávající při předání sdělí počet
předávaných žaků a oznátmí důvod nepřítomnosti zapsaných žaků ŠO. V pripadě nepřítomnosti
vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dozoru nad žéky ŠD a současně situaci
oznámí vedoucí vychovatelce ŠD.

4.9. Při nevyzvednuti žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠP do konce stanovené provozní
doby ŠD vyčká vychovatelka dle telefonické domluvy se zákonným zástupcemžákas žákem
až do příchodu rodičů, či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákomých zástupců, ěi uvedených
kontaktních osob k zast7ženi, sdělí situaci řediteli školy. Následně pak prostřednictvím Policie
ČR kontaktuje sociální odbor MÚ. Problém se řeší dle pokynu ředitelky školy k pozdnímu
vyzvedávání děti ze ŠO a VŠ.



4.10. Pokud žálk, zapsartý k dochazce v SD, navštěvuje zájmovy kroužek nebo má jinou
aktivitu ve škole, za jeho přechod na činnost a příchod do Šn zodpovídá vedoucí kroužku nebo
vyučující. V případě, že se kroužek nebo jiná aktivita nekoná, zůstávají žáci ve ŠD.

4.10. Účastníci s příznaky infekěního onemocnění nemohou do školní družin}, vstupovat.

5. pravidla chování žáků při činnostech ŠD

5.L Žaci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, řádem ŠO a Školním řádem.

5 .2. Bez vědomí vychovatelky žákneopouští oddělení ŠD.

5.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.

5.4, Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.

5.5. Osobní věci má každý žákoznaěeny příjmením. Případnouztrátll, či záměnu hlásí žák nebo
zákonrý zástupce ihned pí. lychovatelce.

5.6. Účastníci ŠD si nosí aktovky a osobní věci do prostor ŠD.

5.1.Kltrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození
nebo zničení herního zázemí, či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

5.8. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád,
může b;ýt z rozhodnutí ředitele školy z dochrázky do ŠO vyloučen.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

6.1. Bezpečnost a ochranu zdravi žaků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém
oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

6.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.

6.3. Při úrazužákazvžůi vychovatelka situaci - ošetří saína, zavolá rodiče, event. lékařskou
pomoc. Úraz je zapsándo Ifuihy úraz:ů.

6.4. Žákje povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranéní při činnostech. Na pozdější
nahlášení, nebo nahlášení po opuštěni šk. družiny, nebude brán zřetel.

6.5. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpeěnostních důvodů zákonnizástupci,
či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a odděleni ŠO. Komunikace
s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně. Další individuální pohovory mohou
probíhat nazákladě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek a konzultací,
Pedagogičtí zaměstnanci ŠO i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech
ustanoveními školního řádu.



7. PitnÝ režim

7.1. Pitný režim škola nezajišťuje. Žácí si mohou nosit do ŠD svačinu, případně ráno snídani a
pití na dobu pobl.tu ve SD.

III. REŽIM ŠXOLNÍ DRUŽINY

. 06:00hod /6.15 Záblatít - 08:00hod t7z45 Záb|atíl rattrr- provoz - příchod do ŠO do
07:20hod
převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů,
záilmové kroužky

. llz40hod - 13:00
oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, vyprávění, tematické rozhovory)

. l3:00hod - 15:00hod
činnost záilmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní, turistická, přírodovědná

. 15:00hod - 16:30hod/l6z00 Záblatí
rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.
Možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, postupný odchod dětí domů,
kontrola v šatnách.

Iv. PLACENÍ ŠxorNBHo
t. Škohe se hradí platebním převodem na účet školy vždy k 25. dni v měsíci. Ve
výjimečných případech |ze zapIatit hotově přímo ekonomce školy.

2. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší
než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

v. zÁvĚnpčnÁ usTANovENí
Za kontrolu provádění ustanovení tohoto řádu zodpovídá ředitelka školy.
Ruší se předchozí zněnitohoto řádu č. j.:ŘBe-25/20l7.
Tento řádnabyváúčinnosti dne: 1 .2.2022

V Bohumíné dne 1 5. 1.2022 -*'t 
l,,ťťiiffi 

fi H$jl,;:'*'

Mgr. Barbora So ředitelka školy


