
Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 

 

Vnitřní směrnice školy o školní družině a školním klubu  
(dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění) 

 

 

 

Čl. 1 

 

 Činnost družiny  

 

 

1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy a dětem z přípravné třídy. 

2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování, může vykonávat činnost i ve 

dnech kdy neprobíhá školní vyučování.  

3. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné  

zástupce, i ve dnech pracovního volna.  

4. Rodiče žáka nahlásí nejpozději týden před vedlejšími prázdninami zájem o školní 

družinu a ředitel školy rozhodne podle počtu dětí, zda bude družina otevřena. 

5. Minimální počet žáků pro otevření oddělení je 15. 

6. Škola při činnosti ve dnech pracovního volna nezajišťuj pro žáky stravovaní ve školní 

jídelně. 

7. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k 

pravidelné denní docházce, nebo pravidelné docházce. 

8. Činnost družiny se uskutečňuje formami zájmového vzdělávání, do kterých je 

zahrnuta pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost, využití spontánních 

činností a obdobná činnost.  

9. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 

 

 

 

Čl. 2 

 

                   Účastníci činnosti družiny 

 

 

1. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně školy, zejména pro 

žáky prvního a druhého ročníku a děti z přípravné třídy. 

2. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i a žáci druhého stupně školy, pokud 

nejsou přijati k činnosti klubu. 

3. Činností vykonávaných družinou ve formách pravidelné výchovné, vzdělávací, 

zájmové a odpočinkové, nebo spontánní činnosti se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou 

přijati k pravidelné docházce. 

4. O přijetí účastníka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky; její 

součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a 

způsobu odchodu účastníka z družiny. 

5. K docházce do ŠD musí rodiče přihlásit své dítě v první den školního vyučování, 

nejpozději však třetí pracovní den měsíce září.  

6. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. 
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7. Kritéria pro individuální posuzování žádostí o přijetí do ŠD jsou seřazena sestupně dle 

důležitosti a jsou následující:  

a/ přípravný ročník, 1. a 2. ročník 

b/ starší sourozenec ve 3. – 5. ročníku, žáka podle bodu a) 

c/ potomek zaměstnance ZŠ nebo ŠJ na 1. st. školy 

d/ otec/matka samoživitel/ka, péče prarodičů, neúplná rodina 

e/ hmotná nouze (dle právních předpisů) 

f/ ostatní žáci 1. st. (3. – 5. roč.) podle data přihlášení, případně rozhodne losování 

 

 

 

Čl. 3 

 

     Organizace činnosti družiny 

 

 

1. Účastníci pravidelné denní a pravidelné docházky se zařazují do oddělení. 

2. Oddělení se naplňují od počtu 20 účastníků, nejvýše do počtu 30 účastníků. 

3. Na základě výjimky zřizovatele lze počet účastníků navýšit až o 4. 

4. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. 

5. Ředitel školy stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka 

s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich 

bezpečnost. 

6. Ředitel školy může provozní dobu ŠD upravit podle místních podmínek a s ohledem 

na aktuální potřeby školy. 

7. Družina je poskytována za úplatu. 

 

 

 

 

Čl. 4 

 

   Činnost klubu 

 

 

1. Klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy. 

2. Klub vykonává činnost ve dnech školního vyučování, může vykonávat činnost i ve 

dnech kdy neprobíhá školní vyučování. O jeho otevření rozhoduje ředitel školy podle 

počtu žáků, které rodiče osobně přihlásili vychovatelce nejpozději týden před 

vedlejšími prázdninami. 

3. Činnost klubu se uskutečňuje především formami příležitostné výchovné, vzdělávací a 

zájmové práce, rekreačními činnostmi; pravidelnou výchovnou, vzdělávací a 

zájmovou činností a využíváním otevřené nabídky spontánní činnosti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 
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    Účastníci činnosti klubu 

 

 

1. Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy. 

2. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, pokud není přijat 

k pravidelné denní docházce nebo pravidelné docházce do školní družiny. 

3. O přijetí účastníka k činnosti klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. 

4. K docházce do ŠK musí rodiče přihlásit své dítě v první den školního vyučování, 

nejpozději však třetí pracovní den měsíce září.  

5. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. 

 

  

Čl. 6 

 

    Organizace činnosti klubu 

 

 

1. Účastníci pravidelné denní nebo pravidelné docházky do klubu se zařazují do 

oddělení. 

2. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků. 

3. Na základě výjimky zřizovatele lze počet účastníků navýšit až o 4. 

4. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. 

5. Ředitel školy stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka 

s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich 

bezpečnost. 

6. Ředitel školy může provozní dobu ŠK upravit podle místních podmínek a s ohledem 

na aktuální potřeby školy. 

7. Klub je poskytován za úplatu. 

  

 

 

Čl. 7 

 

                    Platnost 

 

1. Směrnice platí od 1. 9. 2021 

  

 

Čl. 8 

 

        Zrušující ustanovení 

 

1. Tato směrnice ruší a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Vnitřní směrnici o školní 

družině a školním klubu ze dne 31. 8. 2018. 

 

 

 

České Lípě 31. 8. 2021     Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA 

                 ředitel školy 


