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Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro š. r. 2022/2023
Ředitel školy stanovil v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném
znění, vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, a v souladu
s kapacitou školní družiny (dále jen ŠD) kritéria pro přijímání žáků do školní družiny
pro š. r. 2022/2023.
O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné
přihlášce (zápisní lístek) a na základě splnění kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše
stanovené kapacity ŠD, která je 126 míst.
Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD bude vyšší, než je kapacita ŠD, rozhoduje
o přijetí žáka ředitel školy na základě těchto kritérií:
1. Nejprve budou přijati zájemci o ŠD, kteří budou žáky prvního ročníku ve š. r. 2022/2023.
2. Následně budou přijati zájemci o ŠD z prvního ročníku (š. r. 2021/2022).
3. Následně budou přijati zájemci o ŠD z druhého ročníku (š. r. 2021/2022).
4. Následně budou přijati zájemci o ŠD ze třetího ročníku (š. r. 2021/2022).
5. Následně budou přijati zájemci o ŠD ze čtvrtého ročníku (š. r. 2021/2022).
6. Následně budou přijati zájemci o ŠD z pátého ročníku (š. r. 2021/2022).
7. Následně budou přijati příp. zájemci z druhého stupně (š. r. 2021/2022).
Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny uchazeče z daného ročníku či druhého
stupně, kteří podmínky splnili, rozhodneme o přijetí losováním. O průběhu losování
a výsledcích vyhotovíme písemný protokol, který následně zveřejníme na úřední desce
a webu školy.
Ze závažných a výjimečných důvodů, které jsou řediteli školy písemně sděleny zákonným
zástupcem uchazeče do 8. 7. 2022, může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí.
Přihlášky
Přihlášky (zápisní lístky) do ŠD pro š. r. 2022/2023 se podávají na předepsaném formuláři
do 8. 7. 2022 vedoucí vychovatelce, příp. řediteli školy.
Rozhodnutí o přijetí do ŠD
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisní
lístek) zveřejníme nejpozději do 12. 7. 2022 na úřední desce a webu školy pod identifikačními
čísly žáků (pro stávající žáky), resp. pod přidělenými registračními čísly uchazečů
o vzdělávání např. v první třídě š. r. 2022/2023.

Platby
Výše úplaty za ŠD ve š. r. 2022/2023 je stanovena na 150 Kč za měsíc. Bezhotovostní platbu
provádí zákonní zástupci žáků až po rozhodnutí ředitele o přijetí žáka do ŠD.
Platba ŠD za září, říjen, listopad a prosinec 2022 v celkové výši 600 Kč musí být připsaná
na bankovním účtu č. 285435672/0300 do 30. 8. 2022.
V případě volné kapacity může být později provedeno další rozhodnutí o přijetí žáka do ŠD
podle výše uvedených kritérií.
Mgr. Stanislav Horáček, ředitel
podepsáno elektronicky
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