ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
JAROSLAVA DOBROVOLSKÉHO, LUŽICE,
příspěvková organizace, IČ 75023369
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2019/2020
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 případě, kdy počet žádostí do školní družiny (dále
jen ŠD) podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu ŠD.
O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky zákonného zástupce žáka a
splnění kritérií pro přijetí. Na přijetí do ŠD není právní nárok.
Kapacita ŠD: 2 oddělení, 45 žáků
Provoz ŠD: ve dnech školního vyučování: ranní 6.45-7.40, odpolední 11.40 – 16.00
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny:
1. kritérium: Přijímáni budou žáci 1. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců (škola může
požadovat potvrzení od zaměstnavatele), kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.
2. kritérium: Přijímáni budou žáci 2. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců (škola může
požadovat potvrzení od zaměstnavatele), kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.
3. kritérium: Přijímáni budou žáci 1. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či
rodičovské dovolené a prokáží, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení školního roku
nastoupí do zaměstnání.
4. kritérium: Přijímáni budou žáci 2. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či
rodičovské dovolené a prokáží, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení školního roku
nastoupí do zaměstnání.
5. kritérium: Žáci 3. a 4. třídy budou přijati do školní družiny, pokud toto přijetí nadále umožní
kapacita ŠD a za předpokladu, že mají zaměstnané oba rodiče (škola může požadovat potvrzení
od zaměstnavatele). Pokud převýší počet přihlášek těchto žáků kapacitu ŠD, bude upřednostněn
sourozenec žáka z 1. nebo 2. ročníku, který již ŠD navštěvuje.
6. kritérium: V případě nenaplnění kapacity ŠD se dále postupuje dle data narození přihlášených
žáků 1.-4. ročníku od nejmladšího.
Přijímáni budou žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu před žáky, kteří docházejí do ŠD jen
některé dny v týdnu.
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od kritéria 1. ke kritériu 6.
Pro všechny předchozí body platí, že pokud připadne na jedno místo do doplnění maximální
kapacity ŠD více zájemců splňujících požadovaná kritéria, přednost při přijetí bude mít ten
zájemce, který je dle data narození nejmladší.
V případě, že se v průběhu školního roku bude do ŠD hlásit nový žák, může dojít k vyřazení jiného žáka
ze ŠD, a to podle shora uvedených kritérií.
Pokud se uvolní kapacita ve ŠD během školního roku, mohou být zájemci přijati dodatečně. Bez ohledu
na kapacitu nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za ŠD,
nebo závažným či opakovaným způsobem porušoval řád ŠD.

V Lužicích dne 12.6.2019

……………………………………
Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

