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Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí 

 

Účinnost ode dne: 1. 9. 2021 

Platnost pro školní rok 2021/2022 

 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. 

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

zájmovému  vzdělávání  ve  školní  družiny,  podaných  zákonnými  zástupci,  překročí  stanovenou

kapacitu školní družiny. 

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 

 O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné přihlášky

do ŠD (zápisního lístku), kterou rodiče odevzdají první týden v září 2021 vychovatelce ŠD.

Ukončí-li žák docházku do školní družiny během školního roku, je toto místo nabídnuto

dalšímu zájemci v předem stanoveném pořadí.

 Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně

do celkové výše její kapacity, která činí 30 žáků.  

 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  nejpozději  v

průběhu prvního týdne měsíce září. 

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  do  školní  družiny  na  základě

následujících kritérií: 
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 Podle věku

Přednostně budou přijímány žáci z 1. až 3. ročníku. Žáci nižších ročníků a mladšího věku

mají přednost před žáky staršími navštěvujícími vyšší ročníky.

Obecné pravidlo – mladší žák má přednost před starším, dojíždějící před místním.

 Dojíždějící žáci

Žáci, kteří dojíždějí z místa trvalého pobytu, mimo obce Bohousová a Záchlumí, mají nárok

na přijetí do školní družiny přednostně.

 Žáci s uznanými podpůrnými prostředky

Zákonný nárok přijetí do školní družiny mají žáci s uznanými podpůrnými prostředky na

základě vyšetření pedagogicko – psychologické poradny, kteří jsou financovány v rozsahu

odpoledních hodin pro školní družinu.

 Zaměstnanost rodičů

Přednost dostanou žáci, jejichž oba rodiče (zákonní zástupci) jsou v pracovním poměru.

 Sourozenci dítěte

Pokud převýší  počet  přihlášek kapacitu  ŠD, bude upřednostněn žák v případě,  že školní

družinu již navštěvuje jeden z jeho mladších sourozenců v 1. ročníku.

 Využití školní družiny

Do ŠD budou přednostně přijati žáci, kteří školní družinu využívají celotýdenně v plném

režimu.

 Všeobecná pravidla pro žáky 4. a 5. ročníku

Žáci  4.  a  5.  ročníku  jsou  do  školní  družiny  přijímáni  v případě  splnění  následujících

podmínek:

 volné kapacity školní družiny

 mají sourozence v 1. ročníku, který navštěvuje školní družinu

 oba zákonní zástupci jsou v pracovním poměru

 školní družinu využívají ke každodenní (celotýdenní) docházce

 Z kapacitních důvodů nemusí být do školní družiny přijat

 žák,  jehož jeden ze zákonných zástupců není  v pracovním poměru,  nebo některý

z rodičů je na mateřské (rodičovské) dovolené

 žák,  který  řádně a  včas  neplatil  v minulých  obdobích  poplatky  za  vzdělávání  ve

školní družině

 žák,  který  soustavně,  nebo  závažně  porušil  (porušoval)  pravidla  chování  daná

Vnitřním řádem školní družiny

V Bohousové dne 1. září 2021 Mgr. Bc. Petr Skulbaševský
            ředitel školy


