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ŠVP ŠD - Dodatek č. 1 
 

 
           

          Zpracoval: kolektiv vychovatelek školní družiny 

     Číslo jednací:  ZSL 306/01/18 

 

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu, č. j. ZSL 263/01/16 

 

Platnost dokumentu od:  1. září 2010 

nové vydání s úpravami k 1. 9. 2016 
           do: Platnost je na dobu neurčitou. 

 

 

 
V Lípě dne 11. 9. 2018 

 

 

  

...................................................... 

 otisk úředního razítka Mgr. Věra Vítková 

ředitelka školy 
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2 Identifikační údaje 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, 

Lípa, příspěvková organizace 

Adresa školy: ZŠ - Lípa 66, 582 57  Lípa 

MŠ – Lípa 211, 582 57  Lípa 

ŠJ – Lípa 191, 582 57  Lípa 

Další kontaktní údaje:  

telefon: 569 437 700, 775 313 736 

webové stránky: www.zslipa.cz 

mail: zslipa@hbnet.cz 

I Z O: 102 006 296 

REDIZO: 600 086 607 

IČ: 70 891 656 

Zařazení do sítě škol: 1. září 1996 

Zřizovatel: Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 

3 Materiální podmínky 

První oddělení - je umístěno v přízemí mateřské školy. Vybavení místnosti je uzpůsobené tak, 

aby je ke své činnosti mohli využívat jak žáci školní družiny, tak děti v mateřské škole. Jsou zde 

stolky a úložný prostor umožňující snadný přístup k hračkám, hrám a pomůckám. 
Druhé  oddělení - je umístěno v I. poschodí tělocvičny. Ke své činnosti využívá samostatnou 

místnost ŠD plus přilehlé dvě kmenové třídy. Tím je zajištěno maximální využití prostoru, při 

zachování bezpečnosti žáků. 
Třetí oddělení - je umístěno v budově základní školy. Má svoji kmenovou místnost, ve které je 

umístěna školní kuchyňka. Pro svoji činnost může využívat odbornou učebnu PC, studovnu 

a čtenářsko-relaxační kout v I. poschodí budovy. Ke své činnosti využívá vybavení uvedených 

zařízení, stolní fotbal a stolní tenis v přízemí budovy. Je využíváno nejen k pravidelné činnosti, 

ale také ráno i odpoledne k rekreační činnosti žáků, kteří přijíždějí dříve do školy nebo čekají 

na odpolední dopravní spoje. 
4 Personální podmínky 

Předávání informací zákonným zástupcům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny 

zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení. 

V  I., II., III. oddělení pracují plně kvalifikované vychovatelky. 

Součástí činností ve školní družině je nabídka zájmových kroužků, které většinou vedou učitelé 

I. a II. stupně základní školy. 
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