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Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny školní rok 2022/2023 

Všeobecná ustanovení 

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. 

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

§ 8, odst. (4). ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k 

pravidelné denní docházce.  

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

k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí 

stanovenou kapacitu. Tzn., Pokud nebude kapacita překročena, budou přijaty všechny děti. 

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce 

a řádně vyplněné přihlášky*. Vyplnění přihlášky neznamená přijetí žáka do školní družiny. 

Pobyt žáka ve školní družině není nárokový.  

*přihláška na www.kestud.cz 

1. Kritéria pro přijetí 

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší než umožňuje celková 

kapacita, rozhoduje ředitel školy o přijetí žáka na základě následujících kritérií: 

1.    Přednostně se přijímají žáci 1. až 3. ročníku. 

2.    Žáci 4. a 5. ročníku budou přijati do školní družiny, pokud: 

- to umožní její kapacita  

- na žádost rodičů (sourozenec v nižším ročníku zaměstnanost (Škola může 

požadovat čestné prohlášení zaměstnání / dojíždění - vzdálenost/jiné rodinné 

důvody) 
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- převýší-li počet přihlášek těchto žáků kapacitu, bude upřednostněn žák dle 

vyhodnocení žádosti rodičů /zákonných zástupců 

- do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, 

jejichž rodiče jsou nezaměstnaní nebo matka je na mateřské dovolené. 

- v případě volné kapacity ŠD a změně stavu zaměstnanosti může být přijato dítě v 

průběhu školního roku 

- do školní družiny nemusí být přijat žák, kdy zákonný zástupce řádně a včas neplatil 

v minulých letech poplatky za školní družinu, nebo závažným způsobem porušil 

řád školní družiny 

3.  Termín pro odevzdání přihlášky je do 2. 9. 2022. 

O zařazení žáka do školní družiny rozhodne ředitel školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce 

prostřednictvím webových stránek a oznámením na hlavním vchodu školy.                                                                                                                                

2. Časový harmonogram přijímání dětí do školní družiny 

a) 20. - 24.6.2022 – podání podepsaných závazných přihlášek do školní družiny 

(vedoucí školní družiny) nebo na sekretariát školy 

b)  29.8. -1.9.2022 - odevzdání vyplněných závazných přihlášek vedoucí školní družiny 

c) 2.9. - 5.9. 2022 - vyrozumění zákonných zástupců žáků o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD. 

5. Závěrečné ustanovení 

Při rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny v ZŠ Ke Studánce bude ředitel školy brát v 

úvahu dodržení termínu pro odevzdání závazné přihlášky a splnění jednotlivých kritérií pro 

přijetí do školní družiny v uvedeném pořadí. 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně žádostí či kritérií kontaktujte ředitele školy Mgr. 

Roberta Kaletu, kaleta@kestud.cz / 558 847 914. 

V případě dotazů ohledně přihlášek, provozu školní družiny atd., kontaktujte vedoucí 

školní družiny Liběnu Greplovou, greplova@kestud.cz / 558 847 916. 

V Orlové 1.1.2022                                                              Mgr. Robert Kaleta, ředitel školy 
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