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ZŠMŠČ/68/2021

Kritéria přijetí žáků do školní družiny 2021/2022
Kritéria pro přijímání dětí do ŠD ve šk. roce 2021/2022 jsou v souladu s vyhláškou MŠMT
74/2005 v platném znění
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny,
stanovuje ředitelka 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.
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 (zápisní lístek).
Přihlášky žáci obdrží 1. 9. 2021.
V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce zápisní
lístek nejpozději do 2. 9. 2021.
O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy od druhého dne školního roku a vyrozumí o tom
zákonné zástupce.
Nejvyšší povolený počet ŠD je 32 žáků.
ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ a MŠ Čečelice
Žáci jsou přednostně přijímáni v tomto pořadí:
1. žáci 1. – 4. ročníku
2. žáci 5. ročníku, kteří dojíždějí
3. žáci 5. ročníku, kteří budou seřazeny podle data narození od nejmladšího po nejstarší
a v tomto pořadí budou přijímány

Čečelice 19. 7. 2021

podepsal
Mgr. Hana Digitálně
Mgr. Hana SlánskáMgr. Hana Slánská
2021.07.19
ředitelka školy
Slánská Datum:
13:32:23 +02'00'

