Provozní řád školní družiny při Základní a Mateřské škole
Osov, okres Beroun
I.

Základní údaje
Základní a Mateřská škola Osov, okres Beroun
Školní družina
Příspěvková organizace
Osov 93, tel. 311 584 267
IČO 71001549
Ředitelka školy: Mgr. Soňa Kocmanová
Zástupkyně v době nepřítomnosti: Mgr. Ivana Chocholoušová
Vedoucí vychovatelka: Hana Jandíková

II.

Popis školy
Školní družina má tři oddělení, která navštěvuje 81 žáků pravidelně, 6 nepravidelně.
Školní družina využívá prostor učebny třetí třídy (školní družinu), učebnu první , druhé a
páté třídy a tělocvičnu. Při příznivém počasí využívá relaxační zahradu s pískovištěm a
průlezkami. Navštěvuje i hřiště SK Osov. Ve školní družině jsou pro žáky zabezpečena
hygienická opatření (umyvadlo s mýdlem, dezinfekcí a jednorázovým ručníkem, záchody
na každé straně školy s umyvadlem, mýdlem a osoušečem, v jídelně umyvadlo s mýdlem,
dezinfekce a jednorázové ručníky).

III.

Organizace vyučování
Ranní družina je pro žáky otevřena od 6.15 hod. do 7. 45 hod.
Polední družina je od 11.45 hod. do 13.30 hod.
Odpolední družina je od 13.3o hod. do 16.00 hod.

11. 45
11. 45 - 12. 30

Příchod žáků do školní družiny
Hygiena a oběd

12.30 - 13,00

Odpočinkové činnosti , individuální výběr her

12. 40- 13. 30

Spontánní a organizované pohybové hry na školní zahradě

13.15

Odchod žáků na autobus směr Všeradice a Chlumec

13. 00

Odchod žáků na zájmová odpoledne a odpolední vyučování

PO - 1.TŘÍDA – KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER
2. A 3. TŘÍDA – BADATELSKÝ KLUB
4. A 5. TŘÍDA - ANGLIČTINA
ÚT- SPORŤÁK -4. A 5. TŘÍDA
ST- ŠIKOVNÉ RUČIČKY- 1. 2. 3. 4. A 5. TŘÍDA
KERAMIKA- P. DVOŘÁKOVÁ- 1. 2. 3. 4. A 5. TŘÍDA
ČT- VESELÉ ČTENÍ- 1. 2. A 3. TŘÍDA
PÁ- SPORŤÁČEK- 1. 2. A 3. TŘÍDA
ÚTERÝ – odpolední vyučování 2.a 3. třídy
ČTVRTEK- odpolední vyučování 4. a 5. třídy
14.30

Příchod žáků ze zájmových odpolední

14. 40

Příchod žáků z odpoledního vyučování

15. 00

Odchod žáků z Osova

15. 15

Odchod žáků na autobus směr Všeradice

15. 30

Odchod žáků na autobus směr Chlumec

16. 00

Pohybová relaxace, odchod žáků s rodiči

Po zájmových odpoledních je zařazena svačina, kdy mají žáci možnost se nasvačit za přísných
hygienických opatření, pití je povolováno průběžně z vlastních zdrojů nebo je připraveno pití
k zakoupení u paní školnice a u vychovatelek ŠD.
V případě přechodu na distanční výuku se činnost školní družiny řídí Plánem distanční výuky ZŠ.

SPOJOVÁNÍ ODDĚLENÍ

Pondělí- Tři oddělení se spojují ve 13.30 hod. ve dvě, v 15.30 hodin se spojují dvě oddělení v jedno
Úterý – Tři oddělení se spojují ve 13 hodin ve dvě, v 15.30 hodin se spojují oddělení v jedno
Středa- Tři oddělení se spojují ve 13.30 hodin, v 15.30hodin se spojují oddělení v jedno
Čtvrtek-Tři oddělení se spojují ve 13 hodin ve dvě, v 15. 30 hodin se spojují v jedno
Pátek- Tři oddělení se spojují v dvě v 13.30, v jedno pak v 15.30 hodin
Při spojování oddělení vychovatelka přebírá zodpovědnost za všechny žáky v oddělení.

IV.

Další požadavky
Naše škola vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu, který je uveden v preventivním
programu. Výuka je řízena Vnitřním řádem školní družiny a Školním vzdělávacím
programem pro školní družinu. Pokud je někdo z žáků zraněn, vychovatelka žáka ošetří,
popřípadě zavolá záchranku č. tel. 155 a zapíše úraz do knihy úrazů školy, rodiče
informuje telefonicky. Lékárnička je dispozici ve sborovně školy.
Pokud vychovatelka u žáka zjistí nevolnost, zvýšenou teplotu a podezření na COVID-19,
okamžitě odvede žáka do IZOLACE. Dále postupuje podle hygienického plánu školy.

V.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Místnosti, které školní družina využívá, jsou prosvětlené denním světlem, při nedostatku
je místnost osvětlena zářivkami. Při pronikání slunečních paprsků jsou místnosti chráněny
žaluziemi. V místnostech je dodržováno pravidelné větrání vychovatelkami. Teplota je
dodržována hygienickými normami. Žáci po příchodu do školní družiny si umyjí ruce,
použijí dezinfekci a mají roušku. Řídí se epidemiologickým doporučením vlády ČR.

VI.

Zásobování pitnou vodou
Všechny třídy jsou zásobovány pitnou vodou z vlastní studny, která se nachází v areálu
mateřské školy a její kvalita je pravidelně kontrolována hygienickou stanicí. Žáci mají
možnost si koupit pití u paní školnice a u vychovatelek školní družiny.

VII.

Požadavky na hygienicko-epidemiologický režim
Prostory, které školní družina využívá, jsou pravidelně uklízeny, podlaha je vytírána
mokrým mopem, koberec je denně luxován, skříňky, lavice a umyvadlo jsou omývány
dezinfekčními prostředky, jednou týdně je velký úklid. Místnost je dezinfikována
ozonizérem jednou za čtrnáct dnů. Odpadkové koše jsou vynášeny denně v igelitových
obalech a kontejnery na tříděný odpad jsou také vynášeny na určené místo a
dezinfikovány.

VIII.

Jiné
Při mimořádných situacích jsou žáci školní družiny evakuováni na určené místo na školní
zahradě. Vychovatelky žáky počítají a odcházejí s nimi únikovým východem i s třídní
knihou a veškerou dokumentací školní družiny, vyčkají dalších pokynů.

Vypracovala : Hana Jandíková

V Osově, 3. 9. 2021

Ředitelka školy: Mgr. Soňa Kocmanová

