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Kritéria přijímání dětí a žáků k zájmovému vzdělávání
-

-

-

O zařazení žáka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě žádosti
zákonných zástupců a v souladu s platnou legislativou. Do školní družiny (dále jen ŠD)
jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Zákonní zástupci přihlašují svoje dítě k pravidelné docházce do školní družiny písemnou
formou na zápisním lístku a sdělí rozsah docházky i způsob odchodu ze školní družiny.
Nepřítomnost žáka nebo odchylky od pravidelné docházky sdělí písemně nebo osobně
zákonný zástupce vychovatelce.
K zájmovému vzdělávání je žák přijat na základě řádně vyplněné a včas odevzdané
přihlášky. Zápis do školní družiny je 1. den školního roku. Žáky budoucí 1. třídy
přihlašují zákonní zástupci při zápisu k povinné školní docházce. Do družiny může být
žák přihlášen v průběhu celého školního roku, pokud to dovolí kapacita školní družiny.
Termín zápisu je zveřejněn v dostatečném předstihu na webových stránkách školy a na
informačním místě školy a školní družiny. Do školní družiny jsou přijímáni i žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená
kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto
kritérií:
1) Kritériem k přijímání žáka k zájmovému vzdělávání v případě nedostatečné kapacity
ve školní družině, bude zařazování žáků dle věku od nejmladších ročníků (rozhoduje
datum narození).
2) Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z přípravného, 1. – 3. ročníku.
3) Zájemci o ŠD z 4. – 5. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD na základě
věku (data narození) od nejmladšího po nejstaršího.
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