SMĚRNICE K PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Školní družina (dále ŠD) přijímá žáky k docházce v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění a to do naplnění kapacity
školského zařízení.
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené
k pravidelné denní docházce.
V případě, že zájem o tuto školskou službu ze strany žáků přihlášených k pravidelné denní
docházce převyšuje kapacitní možnosti ŠD, škola přijme žáky podle těchto pravidel:
1. Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci budoucího 1. – 3. ročníku. Pro školní rok 2021/2022
budou všichni žáci budoucího 1.–3. ročníku, kteří podali řádně vyplněnou přihlášku
v termínech dle této směrnice, přijati ke vzdělávání.
2. Žáci budoucího 4. ročníku jsou přijímáni do ŠD v případě, že kapacita školského zařízení
není naplněna žáky 1.–3. ročníku.
3. Žáci budoucího 5. ročníku jsou přijímáni do ŠD v případě, že kapacita školského zařízení
není naplněna žáky 1.–4. ročníku.
4. Žáci budoucího 1. ročníku obdrží a odevzdají přihlášku k docházce do ŠD v den zápisu
k základní docházce do ZŠ.
5. Žáci budoucího 2. a 3. ročníku se účastní zápisu do ŠD v době od 3. 5. 2021 do 28. 5. 2021,
a to na základě odevzdání přihlášky. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku lze
odevzdat:
- osobně vychovatelce ŠD,
- v kanceláři školy na ul. Matiční 5 v úředních hodinách, tj. v pondělí od 7.00 do 9.00,
ve středu od 14.00 do 16.00 a v pátek od 7.00 do 9.00,
- poštou (rozhodující je datum podání na poště),
- e-mailem a datovou zprávou.
6. Přijímání žáků budoucího 4. a 5. ročníku se bude realizovat pouze v případě, že kapacita
školského zařízení nebude naplněna žáky budoucího 1.–3. ročníku. Řádně vyplněnou
a podepsanou přihlášku lze odevzdat v době od 8. 6. do 22. 6. 2021:
- osobně vychovatelce ŠD,
- v kanceláři školy na ul. Matiční 5 v úředních hodinách, tj. v pondělí od 7.00 do 9.00, ve
středu od 14.00 do 16.00 a v pátek od 7.00 do 9.00.,
- poštou (rozhodující je datum podání na poště),
- obyčejným e-mailem (v tomto případě je třeba do pěti dnů osobně podání potvrdit
v kanceláři školy),
- e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou.

U dříve podaných žádostí se lhůta pro vyřízení počítá od 8. 6. 2021. Přidělená registrační
čísla budou zákonným zástupcům sdělena prostřednictvím žákovské knížky nebo
telefonicky před zveřejněním přijatých uchazečů.
Registrační čísla přijatých uchazečů budou zveřejněna na webových stránkách školy
nejpozději 28. 6. 2020.
V případě, že počet přihlášených žáků bude převyšovat kapacitní možnosti ŠD, rozhodne
o přijetí uchazečů los.
7. Během školního roku jsou žáci 1.–5. ročníku přijímáni do ŠD do naplnění kapacit školského
zařízení dle pořadí ohlášení zájmu o docházku zákonným zástupcem vedoucí vychovatelce.
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