
 
 
Dodatek č. 2 ke směrnici 27/2015 Vnitřní řád školní družiny 
 

Vypracoval: Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík 
Projednáno dne: 1. 10. 2016 
Nabývá platnosti dne: 1. 10. 2016 
Nabývá účinnosti dne: 1. 10. 2016 

 
Dodatkem č. 2 se mění znění směrnice č. 27/2015  a dodatek č. 1 v bodě 4.6, 5.1 a 
5.3. Další znění směrnice zůstává beze změn. 
 
 
4.6 Do školní družiny jsou žáci zařazeni vždy na jeden rok. V dalším roce podávají 
zákonní zástupci dítěte novou přihlášku, o které rozhodne ředitel školy. Přijetí do školní 
družiny není nárokové. 
Pokud počet přihlášek do školní družiny přesáhne maximální stanovenou kapacitu 
školní družiny (75 žáků celkem, tj. po 30 žácích ve dvou odděleních 15 žáků ve 3. 
oddělení), rozhodne ředitel školy o zařazení či nezařazení žáka do školní družiny na 
základě následujících kritérií, která jsou řazena dle důležitosti: 
a) žák 1. ročníku 
b) žák 2. ročníku 
c) žák 3. ročníku 
d) V případě naplnění kapacity ŠD se vybírá ze žáků 3. ročníku následujícím 
způsobem. Přednost pro zařazení do ŠD má:  
- žák, který má v ŠD sourozence 
- mladší žák (rozhoduje datum narození) 
e) V případě volné kapacity mohou navštěvovat ŠD žáci 4. ročníku podle kritérií 
daných v bodě d). 
f) V případě volné kapacity mohou navštěvovat ŠD žáci 5. ročníku podle kritérií daných 
v bodě d). 
 
5.1 Provoz ŠD je rozdělen na směnu ranní (jednotřídní) a odpolední (trojtřídní). 
Provozní doba ranní družiny je od 6:30 do 7:30 hodin. Třída ranní ŠD je naplňována 
žáky 1. stupně podle stejných kritérií jako odpolední ŠD.  
Provozní doba odpolední ŠD je od 11:20 do 16:30 hodin. Žáci navštěvující ŠD jsou 
evidováni v třídních knihách jednotlivých oddělení. 
 
5.3 ŠD má tři oddělení. Dvě oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí, tetí oddělení 
do počtu 15 dětí. 
 
S obsahem dodatku jsou seznámeni zaměstnanci školy na měsíční poradě, žáci 
školy prostřednictvím třídních učitelů, zákonní zástupci na třídních schůzkách. 
 
         Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík 
          ředitel školy 
 
 

 


