Základní škola Brno, Čejkovická 10, p. o.

Vnitřní řád školní družiny
Školní rok 2019/2020

Režim školní družiny:
Provoz ŠD: 630 – 1700; ranní ŠD: 630 – 745; odpolední ŠD: 1140 – 1700
Provozní informace:
1140 – 1330 hod

Oběd a odpočinková činnost.

1330 – 1350 hod

Zájmová činnost (samozřejmě podle potřeby zákonných
zástupců
je možné již nyní si vyzvednout dítě ze šk. družiny).

1350 – 1500 hod
1500

–

1700

hod

Rekreační činnost (pobyt na školním hřišti, zájmové kroužky).
Odpočinková činnost - odchod dětí domů (volné hry, zájmové kroužky).

Řád školní družiny
1. Provoz ŠD je od 630 do 1700 hod. Ranní školní družina je nepovinná. Děti navštěvují ranní
školní družinu podle potřeby zákonných zástupců.
- Činnost v ranní ŠD – relaxace, hry a činnosti dle volby dětí. Příchody dětí jsou zapisovány
do docházkové knihy.
2. Do vyučování děti odchází v doprovodu pí. vychovatelky.
3. Provoz ŠD v dopoledních hodinách je upraven podle potřeby školy.
4. Děti, které navštěvují ŠD, po vyučování odvádí p. učitelka do oddělení ŠD.
5. Děti se řídí pokyny pí. vychovatelky:
- Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno své,
jméno svých rodičů, ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků
školy jsou výsledkem vzájemné dohody.
6. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:
- Do školy choď vždy slušně a čistě oblečen a upraven.
- Vstoupil jsi – pozdrav.
- Odcházíš-li – rozluč se.
- Chceš-li – řekni: „Prosím“.
- Dostaneš-li – řekni: „Děkuji“.
- Používej i ostatní vhodná slova, která k sobě lidi přibližují.
- Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
- Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
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- Nenič – každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým.
- Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou
bolest i radost.
- Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
- Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i druhých.
- Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!
- Nauč se odpouštět.
- Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.
7. Školní jídelna je tu pro tebe:
- Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně.
- Právo stravovat se ve školní jídelně má strávník registrovaný u poskytovatele
stravy,
a který dodržuje pravidla stanovené tímto poskytovatelem.
- Na oběd odcházíš v doprovodu učitele/vychovatele.
- Ve školní jídelně se řídíš pokyny dohlížejících zaměstnanců školy a dodržuješ
pravidla stolování.
- Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd
neztrácíš.
8. Pitný režim pro děti ŠD si rodiče zajišťují sami formou zásoby pití v plastikových lahvích.
9. Domů děti odchází po obědě (1330 –1350) nebo až po 1500 hod – podle zápisu
v zápisním lístku. Opravy nebo změny (v odchodech dětí domů) v jednotlivých dnech
zákonní zástupci zapisují na lístečky, které vloží do deníčku ŠD. Děti ukazují deníček pí.
vychovatelce samy.
10. V průběhu provozu ŠD mohou děti, po domluvě s pí. vychovatelkou a na žádost
rodičů, navštěvovat zájmové kroužky ve školní budově a mimo školní budovu na
zodpovědnost rodičů.
11. Při rekreační činnosti pí. vychovatelka dbá na bezpečnost dětí. Děti se řídí pokyny pí.
vychovatelky.
12. Při přecházení vozovky děti vždy čekají na pokyn pí vychovatelky.
13. Pí. vychovatelka řídí zájmové činnosti nenásilnou a zábavnou formou.
14. Pí. vychovatelka vede děti k dodržování hygienických návyků.
15. ŠD využívá také dalších prostor školy (cvičební místnost, učebnu informatiky)
16. Pořádek v šatně kontroluje pí. vychovatelka.
17. Každý den pí. vychovatelka zapisuje docházku dětí do třídní knihy.
18. Pokud si rodiče svoje dítě nevyzvednou ze ŠD do 17 00 hod, musí se sami telefonicky spojit
s pí. vychovatelkou ŠD (tel. 725442426), po 3 pozdních vyzvednutí dítěte ze ŠD (17 15)
bude dítěti ukončena docházka do ŠD.
19. Zákaz pouštění dětí na žádost zákonných zástupců přes mobilní telefon!
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20. Za opakované porušování řádu školní družiny může být dítěti ukončena docházka ŠD
zejména: za krádež osobních věcí spolužáků; za napadání spolužáků, za nevhodné
chování; za opakované pozdní vyzvedávání dítěte (po 1700 hod).
21. V případě ukončení nebo přerušení docházky do ŠD (z jakéhokoliv důvodu) se platba
nevrací.
22. Výběr platby za ŠD bude probíhat 2x ročně; září – prosinec, leden – červen.
23. Platba bude prováděna buďto příkazem k úhradě nebo elektronicky na účet školy.
Informace o výběru platby mají děti nalepené v družinovém deníčku nebo jsou stránkách
školy.
24. Platba za ŠD se nevrací z důvodů odstěhování dítěte během školního roku, ukončení
docházky do ŠD nebo odhlášení dítěte ze školní družiny.
25. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školní družině:

Účastníci:
• při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou se chovají tak, aby neohrozili zdraví
•
•
•
•

a majetek svůj ani svých kamarádů či jiných osob,
jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC,
nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu
vychovatele,
nemají dovoleno se v době mimo zájmovou činnost zdržovat v prostorách školy, pokud nad
nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou,
jsou vedeni k respektu a toleranci vůči všem dětem a zaměstnancům školy.

26. Poučení na počátku školního roku provádí p. vychovatelky, které účastníky seznámí
zejména:
• s vnitřním řádem školní družiny,
• se zásadami bezpečného chování v hernách školní družiny, ve třídách, na chodbách,

schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných
komunikacích,
• se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí se zájmovou činností školní družiny,
• se zákazem požívání alkoholu a jiných omamných látek a při jejich zjištění upozornit vedení
školy na jejich přítomnost,
• s postupem při úrazech,
• s nebezpečím vzniku mimořádné události (požár, exploze, terorismus apod.) a s postupem
v případě požáru.
O poučení na počátku školního roku provede p. vychovatelka záznam do elk. třídní knihy a
dodatečně poučí účastníky, kteří chyběli.

27. Poučení při mimoškolních akcích:
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Při přecházení účastníků na místa jiných akcí mimo budovu školy se účastníci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející p.
vych. účastníky zvlášť poučí o bezpečnosti.
Poučení před činnostmi, které se provádějí mimo školní budovu (jde o takové činnosti,
jakými jsou vycházky, výlety, vystoupení dětí) seznámení se všemi pravidly chování,
případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení dětí provede p. vychovatelka nebo
ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.
28. Mezi zásady bezpečného chování v budově školy patří:
• pohyb po herně: neběhat, nevrážet do nábytku - nelézt do výšek (nábytek, žebřiny),
• nelézt a nechodit do neosvětlených místností, schodišť a skladů,
• děti nesmí vstupovat ani pobývat v místnostech s otevřenými okny (neplatí pro okna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

otevřená „na ventilaci“) bez přítomnosti pedagoga či pověřené dospělé osoby,
děti nesmí jakkoli samostatně manipulovat s okny, výjimkou je pokyn pedagoga (pověřené
dospělé osoby) a jeho osobní dohled,
nebrat věci z vyšších poloh bez použití schůdků (riziko pádu věcí) a bez vědomí pedagoga,
práce u počítače – výhradně pod dohledem či s vědomím pedagoga,
při tělesné výchově - sportování dodržovat pokyny pedagoga,
v učebnách, sociálním zařízení apod. nerozstřikovat vodu - riziko uklouznutí,
neklouzat se a neběhat, na vodu na zemi upozornit pedagoga, který zajistí uklizení,
manipulace s nádobím při obědě – pozorně nosit talíře s teplým jídlem (polití, popálení,
pořezání),
v šatně - nestoupat na lavičky, šatní skříňky apod.,
nelézt na kryty ústředního topení a parapety oken,
neskákat ze schodů,
nevyhazovat jakékoliv předměty z oken.

29. Poučení před prázdninami provádí p. vychovatelka, která:
• varuje děti před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,
• upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s

nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
• informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,
• varuje před koupáním v místech, která neznají atp.,
• upozorní na důležitá telefonní čísla: tísňová linka, hasiči, záchranná služba, policie ČR, MP
Brno, …
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30. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků :
Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob,
nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností
zabránit vzniku škody.
Pedagogičtí pracovníci školy sledují zdravotní stav dětí a v případě náhlého onemocnění
dítěte informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého dítěte.
31. Jak postupovat, stane-li se úraz žáka
•
•
•
•

zjistit poranění a zajistit ošetření - první pomoc, popř. věc konzultovat se zdravotníky školy.
informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy.
zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.
oznámit skutečnost zákonným zástupcům dítěte, požádat je o převzetí dítěte (do doby
převzetí dítěte zákonným zástupcem je nutný dohled zaměstnance školy nad dítětem).
• provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.
• informovat třídního učitele
32. Ochrana před sociálně patologickými jevy
Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní
podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé
formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o
preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na
základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a
mládeže.
Účastníci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu
školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení vnitřního řádu. Ředitel školy
využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k
zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy
nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce účastníků, u nichž bylo
zjištěno porušení tohoto zákazu, o těchto zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné
pomoci.
Projevy šikanování mezi účastníky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví účastníci nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo
skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi účastníci mladší a slabší), jsou v
prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek
proti vnitřnímu řádu ŠD. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu
účastníků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné
zástupce.
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PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA (DÁLE JEN RODIČŮ)
33. Práva rodičů
Svobodně jste vybrali tuto školu pro své dítě a jako rodiče máte právo:
Na informace o vašem dítěti, které získáte na domluvené schůzce s p. vychovatelkou nebo
především prostřednictvím systému AES. K získání informací můžete též využít telefonického
spojení, elektronické korespondence, či systémových zpráv AES. Schůzku s p. vych. je
potřebné si předem domluvit (s výjimkou ohrožení života, zdraví, majetku), aby se vám mohli
věnovat v plném rozsahu.
Máte právo být seznámeni s nároky a s chováním dítěte ve školní družině. Při návštěvě školy
přispívejte k pozitivní atmosféře. Vyskytne-li se problém, první kontakt by měl směřovat k p.
vych., která má nejblíže k vašemu dítěti. Ředitelství školy oslovujte až po tomto prvním
kontaktu.
Na informace a poradenskou činnost školy.
K dispozici jsou vám výchovní poradci školy, speciální pedagog a preventista sociálně
patologických jevů. Informace vám rádi podají i ostatní pedagogičtí pracovníci včetně
pracovníků vedení školy.
34. Povinnosti zákonných zástupců:
Jako zákonní zástupci vašeho dítěte máte povinnosti:
Jste povinni zajistit, aby vaše dítě přicházelo do školní družiny správně vybaveno
(oblečení,pitný režim..) nebylo infikované, nemocné, zavšivené.
Neúčast žáka v zájmových kroužcích školy omlouvají rodiče samostatně přímo lektorovi
kroužku.
Je nutné p. vychovatelky neodkladně informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na dítě.

V Brně dne 2. 9. 2019

_____________________________
ředitel: Mgr. Jiří Odehnal
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