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Kritéria přijetí žáků do družiny pro školní rok 2020/2021 

 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o 

zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému 

vzdělávání ve školní družině. 

 

Podle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků 

k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou 

kapacitu. Maximální kapacita družiny pro školní rok 2020/2021 je 180 žáků. 

 

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného a podaného  

zápisního lístku nejpozději do 30. 6. 2020. Na pobyt žáka ve školní družině není právní nárok. Žák 

není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání zápisního lístku, ale v souladu s volnou 

kapacitou budou informováni o přijetí žáka jeho zákonní zástupci. 

 

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší, než umožňuje celková 

kapacita školní družiny, rozhoduje ředitel školy o přijetí žáka na základě následujících kritérií: 

 

1. Přednostně budou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku. 

 

2. V rámci volné kapacity školní družiny budou přijímáni žáci 3. ročníku. 

 

3. V rámci volné kapacity školní družiny budou přijímáni žáci 4. ročníku. 

 

4. Žáci, kteří dojíždějí z místa trvalého pobytu, mají nárok na přijetí do školní družiny 

přednostně. 

 

5. Do školní družiny nebudou přijati žáci, kteří v minulých letech řádně a včas neplatili 

poplatek za školní družinu nebo závažným způsobem porušili Řád školní družiny. 

 

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Ukončí-li žák docházku do školní 

družiny během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadníku. Žák může 

být vyloučen ze školní družiny pro opakované porušování Řádu školní družiny. 

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáním 

uvedených na přihlášce. 

 

 

Tato kritéria jsou platná pro školní rok 2020/2021 

 

 

Mgr. Ivo Junášek 

ředitel školy 
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