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PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. 

Dle § 8, odst.4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní 

docházce. 

1. Kapacita školní družiny je dle zřizovací listiny 25 žáků. 

2. Přijetí do školní družiny není nárokové. 

3. O přijetí či vyloučení ze školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 

4. Žáci se přijímají na základě řádně vyplněné přihlášky do školní družiny. 

5. Přihlášku do ŠD si mohou vyzvednout u vychovatelky nebo vytisknout na stránkách školy. 

6. Rodiče žádají o zařazení dětí do školní družiny do druhého týdne měsíce září daného školního roku. 

Ředitelka školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, žáka do školní družiny zveřejněním na 

www.skolatvaroznalhota.cz a na úřední desce u vchodu do školy.  

7. V případě nenaplnění kapacity ŠD se postupuje pouze od nejnižšího ročníku. 

8. Při odhlášení žáka ze ŠD během školního roku může být přijat žák – náhradník.  

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Přednost má žák: 

1. od nejnižšího ročníku, 

2. jehož oba zákonní zástupci jsou v pracovním poměru, 

3. dojíždějící z jiné obce, 

4. mající v nižším ročníku naší školy sourozence, který navštěvuje školní družinu, 

5. jehož zákonní zástupci nemají v místě bydliště příbuzné pro případnou péči o dítě v době 

jejich zaměstnání, 

6. zapsaný k pravidelné docházce do školní družiny. 
BODOVACÍ SYSTÉM 

Kritérium č. body 
1. 1.r. - 5b. 

2.r. - 4b. 

3.r. - 3b. 

4.r. - 2b.  

5.r. - 1b. 

2. 2b. 

3. 2b. 

4. 1b. 

5. 1b. 

6. 5 dnů - 5b. 

4 dny - 4b. 

3 dny - 3b. 

2 dny - 1b. 

 

Tímto se ruší směrnice k přijímání žáků do ŠD a kritéria přijetí ze dne 01.09.2015 

Ve Tvarožné Lhotě, dne 18.10.2017                             ___________________________ 

        Mgr. Helena Handlová, ředitelka školy 

 


