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Směrnice k přijetí účastníků do školní družiny 
 

Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Vyhlášky č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání, 

stanovuji kritéria pro přijímání účastníků do školní družiny: 

 

Podmínky přihlašování a odhlašování 

Přijetí účastníků do školní družiny není nárokové. Přednost mají žáci nižších ročníků, žáci, 

jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni, a žáci dojíždějící. O přijetí rozhoduje ředitelka 

školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, 

s ohledem na kapacitu zařízení (180 účastníků). Odhlašování účastníka ze školní družiny je 

prováděno na základě písemného sdělení zákonného zástupce. O vyloučení ze školní družiny 

rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky a po projednání v 

pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy zákonným zástupcům 

účastníka písemně s patřičným zdůvodněním. 

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku základní školy. V případě velkého 

zájmu jsou přijímáni zejména žáci nižších ročníků a žáci dojíždějící. 

Kritéria pro přijetí do školní družiny 

1. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. ročníků, jejichž zákonní 

zástupci jsou zaměstnáni, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, žáci 

dojíždějící, žáci s pravidelnou docházkou do školní družiny. 

2. Do školní družiny jsou dále přijímáni žáci 3. - 5. ročníků, jejichž zákonní zástupci jsou 

zaměstnáni, žáci dojíždějící, žáci, kteří mají v nižších ročnících naší školy sourozence, 

žáci s pravidelnou docházkou do školní družiny a to v případě, že kapacita školní 

družiny není naplněna žáky 1. a 2. ročníků. 

3. Pokud není kapacita školní družiny naplněna, přijímají se i ostatní žáci s pravidelnou 

docházkou do školní družiny.        

Organizace přijetí 

1. Přihlášky do školní družiny obdrží účastníci před koncem školního roku na školní rok 

následující. Zákonní zástupci řádně vyplní povinné údaje do přihlášky s uvedením 

rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny a přihlášky odevzdají 

vychovatelce do konce školního roku.  

2. Zákonným zástupcům budoucích prvňáčků budou předány přihlášky při zápise, na 

místě je vyplní a obratem odevzdají. 

3. Přihlášky jsou k vytisknutí i na webu školy www.zsmladeze.cz. 

Tato směrnice je platná od 1.9. 2014 

Ve Znojmě dne 1.9. 2014                                                                           -------------------------- 

                                                                                                                  Mgr.Romana Loydová 

                                                                                                                       ředitelka školy 
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