Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková organizace
se sídlem Dolní Cerekev 26, 588 45 Dolní Cerekev

Pokyn ředitele školy k přijímání žáků do školní družiny - kritéria
Vypracoval:

Mgr. Petr Šilhart, ředitel školy

Účinnost ode dne:

6. 5. 2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na
kapacitu školní družiny (50 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 SD.
Organizace zápisu do ŠD:
o Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který je
přílohou tohoto pokynu.
o Žáci, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky do 7. 6. 2019.
o Zákonní zástupci budoucích prvňáků si zápisní lístky mohou vyzvednout u vedoucí ŠD
v termínu od 3. 6. do 14. 6. 2019 nebo si je můžou vytisknout z webových stránek
školy: www.zsdcerekev.cz.
o V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný zástupce
zápisní lístek nejpozději do 21. 6. 2019 příslušným vychovatelkám nebo vedoucí
vychovatelce Vendulce Vláčilové do ŠD.
o Přijetí do ŠD je nenárokové a o přijetí žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 28. 6. 2019
a vyrozumí o tom zákonné zástupce zveřejněním na www.zsdcerekev.cz a vyvěšením ve
škole.
o Kapacita ŠD je 50 žáků.
Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat
podle těchto kritérií:
1) Žáci z 1. - 3. ročníku.
2) Pokud nebude zaplněna kapacita přijatými žáky 1.-3.ročniku do ŠD, budou přijímáni
žáci ze 4. ročníků dle následujícího kritéria:
a) Žáci ze 4. ročníku: pravidelná docházka do školní družiny, přednost mají žáci ze
vzdálenějších oblastí školy (doba dojíždění do školy).
b) Žáci ze 4. ročníku; pravidelná docházka do školní družiny (odchody ze ŠD nejdříve po 15.
hodině); zákonní zástupci žáků jsou zaměstnaní (škola může požadovat potvrzení
o zaměstnání).
c) Žáci ze 4. ročníku; pravidelná docházka do školní družiny (odchody ze ŠD nejdříve po 15.
hodině).
d) Žáci ze 4. ročníku: ostatní.

3) Pokud nebude zaplněna kapacita přijatými žáky 1.-4.ročniku do ŠD, budou přijímáni
žáci z 5. ročníků dle následujícího kritéria:

Žáci z 5. ročníku: pravidelná docházka do školní družiny (odchody ze ŠD nejdříve po 15.
hodině); zákonní zástupci žáků jsou zaměstnaní; přednost mají žáci ze vzdálenějších
oblastí školy (doba dojíždění do školy).
Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2019/2020.

V Dolní Cerekvi 6. 5. 2019

Mgr. Petr Šilhart
ředitel školy

Příloha:

Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková organizace

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

reg. č. ZŠDC-ŠD-……

Jméno a příjmení žáka/žákyně: ...............................................................................................................................
Třída: .............................................. pro školní rok 2019/2020
Datum narození: ......................... Rodné číslo: ......................................
Zdrav. pojišťovna• ............................................................................................... Kód ZP………………………
Bydliště: .......................................................................................................................................

MATKA
Jméno a příjmení: ...................................................................................... e-mail .......................................................
Povolání: .......................................................................................................................................
Zaměstnavatel: ..................................................................................... Tel .č matky ....................................
OTEC
Jméno a příjmení ....................................................................................... e-mail ......................................................
Povolání: ..............................................................................................................................................
Zaměstnavatel: ..................................................................................... Tel. č. otce: .....................................
Začátek docházky do ŠD od ................................... 2019

ZÁZNAMY O PROPOUŠTĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Dítě bude
Ranní
Odp .družina
odcházet
družina
hodina
Změna od
Den
SAMO/ V
ANO/NE odchodu

DOPROVODU

JMÉNA osob, které mohou
dítě vyzvedávat (rodiče,
sourozenci apod.)

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Má-li dítě odejít SAMO v jinou hodinu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí se před odchodem prokázat
PÍSEMNOU OMLUVENKOU od rodičů.
Souhlasím s vnitřním řádem školní družiny.

Datum

Podpis zákonného zástupce

