
Pokyn ředitele školy k přijímání do školní družiny - kritéria 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na 

kapacitu školní družiny (270 žáků), stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do 

školní družiny (dále jen ŠD). 

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. 

Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b), (tj. forma 

s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné 

přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky 

a způsobu odchodu účastníka ze ŠD. 

 

Organizace zápisu do ŠD: 

- Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněné přihlášky do ŠD, která 

je přílohou tohoto pokynu. 

- Žáci, 2. až 5. ročníku, obdrží přihlášky do ŠD od třídních učitelů při zahájení školního 

roku. 

- Zákonní zástupci prvňáků si zápisní lístky mohou vyzvednout u vedoucí ŠD 

(popřípadě vychovatelek ŠD) při zahájení školního roku  

- V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný 

zástupce zápisní lístek nejpozději do ……… ………… (bude vždy specifikováno dle 

zahájení školního roku) vedoucí vychovatelce Ladě Podzimkové do ŠD 

- O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 30. 09. daného školního roku a 

vyrozumí o tom zákonné zástupce zveřejněním na www.1zs-pb.cz.cz 

 

Kapacita ŠD je 270 účastníků. 
 

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy 

postupovat podle těchto kritérií: 

 

1) Žáci z 1. - 5. ročníku.  

 

Pokud bude přesáhnuta kapacita, postupuje se dle následujících kritérii: 

 

a) Žáci z 1. – 5. ročníku; pravidelná docházka do školní družiny (odchody ze ŠD nejdříve 

po 15. hodině); zákonní zástupci žáků jsou zaměstnaní. 

b) Žáci z 1. – 5. ročníku; pravidelná docházka do školní družiny (odchody ze ŠD nejdříve 

po 15. hodině). 

c) Žáci 1. - 5. ročníku: ostatní 

 

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny od školního roku 2018/2019. 
 

Mgr. Roman Behún 
ředitel školy 
 
V Příbrami, dne 1. září 2018 
 
č. j.:  00547/2018 
 
 
Příloha č.1 - Přihláška do ŠD 



Příloha č. 1 

 

Vážení rodiče, 

z důvodu zajištění bezpečnosti žáků v budově školy je nastaven režim při odchodu žáků ze ŠD následovně:  

žáci budou dle času, uvedeném na zápisním lístku, odváděni do šaten vychovatelkami ŠD. Vychovatelka vyčká odchodu 

posledního žáka ze šatny. Po odchodu ze šatny přebírá právní odpovědnost zákonný zástupce dítěte. V případě změny 

odchodu žáka je nutné vždy dát písemnou žádost. Škola nebude brát zřetel na změny, které budou vyžadovány telefonicky 

nebo prostřednictvím SMS. Zápisní lístek je nutné odevzdat nejpozději do …………… třídnímu učiteli. Kapacita ŠD je 270 

účastníků. Do této kapacity budou účastníci přijímáni dle stanovených kritérií. 

Přihlášením dítětem do ŠD vzniká rodičům povinnost hradit úplatu ve výši 100,-Kč měsíčně (září – prosinec 400,-Kč, leden – 

červen 600,-Kč).  

Úhradu úplaty za ŠD proveďte bezhotovostním převodem do 30. 9. 20.. . 

Číslo účtu 274184521       kód banky 0300 

Variabilní symbol 333.......... 
(Základní podmínkou pro přijetí a setrvání ve školní družině je včasné uhrazení příspěvku) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 

Přihláška do školní družiny 

Školní rok 20../20.. 

 

Jméno a příjmení žáka: .........................................................................................................ev.  číslo........................................... 
 

Třída: ...........................     zdrav. poj.: ..............................  datum narození :................................................................................ 
 

Bydliště: ............................................................         ulice: ..............................................................        č.p................................. 
 

Zdravotní omezení dítěte    ANO / NE         jaká:............................................................................................................................ 
 

Matka: jméno a příjmení............................................................................................................................................................... 
 

Mob. tel.  .............................................................................. zaměstnání:.................................................................................... 
 

Otec: jméno a příjmení.................................................................................................................................................................. 
 

Mob. tel.  .............................................................................. zaměstnání:.................................................................................... 
    (Uveďte, prosím, všechna telefoní čísla na kterých je Vás možno zastihnout. Je nutné hlásit i případné změny)  

 

Přihlašuji dítě do školní družiny od:                                        

Bude odcházet dle těchto stanovených časů (zaškrtněte křížkem): 

 

Způsob odchodu ze ŠD :     sám / v doprovodu ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  po vyuč. 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 

PO                   

ÚT                   

ST                   

ČT                   

PÁ                   
 

Byl(a) jsem seznámen(a) s vnitřním řádem ŠD a směrnicemi ke stanovení úplaty a podmínkách její úhrady. 

Případné další informace pro vychovatelku ŠD uveďte na druhou stranu formuláře přihlášky. 

 

 
V Příbrami dne:                                                                                                                                    podpis rodičů: 


