Vnitřní řád školní družiny
Základní škola Krásný Les
Obecná ustanovení:
Řád školní družiny je součástt organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu,
stanoví režim školní družiny. Je závazný pro pedagogické pracovníky a má
informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tt mto dokumentem
provádí vychovatelka školní družiny.

1. Provozní doba školní družiny
Provozní doba školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední
družina.
Ranní družina trvá od 7.00 hodin do 8.00 hodin.
Odpolední družina trvá od 12.00 hodin do 15.00 hodin.

2. Zbůsob přihlašování, odhlašování, popřípadě vyloučení ze
škoní družiny
O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a
stt žnostt vyřizuje vychovatelka školní družiny.
Rodiče, kteří chtějí přihlásit dítě do školní družiny, musí vyplnit zápisní lístek, který
obdrží u vychovatelky. Na základě údajů dítě odchází z družiny samo, nebo v
doprovodu osob uvedených na zápisním lístku. V případě odchodu v jiném čase než
je uvedeno na zápisním lístku, musí rodič písemně vyrozumět vychovatelku ŠD.
Žádost musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis.
Žák může být ze ŠD i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování
kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětt .

3. Základní lokalizace školní družiny
Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostory, které jsou umístěny v 1.
poschodí školní budovy.

4. Přechod žáků po vyučování do ŠD a zodpovědnost za žáky v
této době
Ranní družina začíná v 7.00 hod žáci přicházejí samy nebo v doprovodu. Končí v 8.00
hodin a žáky do třídy doprovází vychovatelka a předává je třídní učitelce.
Odpolední družina začíná ve 12.00 hodin, to končí 4. vyučovací hodina. Učitel předá
žáky vychovatelce. Vychovatelka odchází s dětmi do školní jídelny. Společně také
jídelnu opouštějí a odchází do družiny k daným činnostem programu družiny. Děti
jsou poučeny o bezpečném chování na chodbách a v šatně.

5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD
Žáci jsou neustále pod dozorem vychovatelky. Na počátku roku jsou seznámeni s
pravidly bezpečného chování a pak v průběhu roku, pokud je čeká nová činnost jsou
poučeni o pravidlech bezpečnosti při konkrétní činnosti. Při pobytu v tělocvičně nebo
odborných učebnách, např. učebna informatiky se řídí řády těchto učeben. Je-li dítě
svědkem úrazu jiného dítěte, neprodleně hlásí tuto skutečnost vychovatelce, popř.
jiné dospělé osobě, která je nejblíže. Bezpečnost žáků ve ŠD se řídí pravidly
bezpečnosti, tak jak je určuje Vnitřní řád školy.

