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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní
družiny, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí a žáků do školní družiny (dále jen
ŠD).
ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů.
Školní rok 2019/2020
Kapacita školní družiny je 35 žáků, školní družina je zřízena výhradně pro žáky I. stupně ZŠ.
O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné přihlášky
k činnosti ŠD a stanovených kritérií pro přijetí. Na zapsání do ŠD není právní nárok.
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:
1. včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky (do 11. září 2019)
2. přednostně se přijímají děti přípravné třídy a žáci 1. a 2. ročníků
3. přednost mají mladší žáci před staršími
4. žáci dojíždějící mimo Chodov
5. žáci, kteří plně využívají služeb ŠD
6. dále mají přednost žáci, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni nebo patří mezi
osoby samostatně výdělečně činné (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání,
v případě osob samostatně výdělečně činných čestné prohlášení o provádění SVČ).
7. žáci, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené, budou
přijímáni v případě nenaplněné kapacity ŠD
Z kapacitních důvodů nemusí být do školní družiny přijat:
1. žák, který plně nevyužívá provozní dobu ŠD /pravidelně odchází ze ŠD ihned
2. po obědě
3. žák, jehož zákonní zástupci nezaplatili úplatu na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů školní družiny
4. žák, který soustavně a výrazně porušoval pravidla daná Vnitřním řádem školní
družiny v uplynulém školním roce.
Do školní družiny nemusí být přijat (nebo může být z docházky vyloučen) žák v případě, že:
1. včas neodevzdal řádně vyplněný zápisní lístek,
2. řádně a včas neplatí poplatky za ŠD,
3. závažným způsobem porušuje řád ŠD.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí
v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí.
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