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Č.j. S/0675/2016
POKYN ŘEDITELE ŠKOLY
KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PARDUBICE – SVÍTKOV
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitelka školy
kritéria pro přijímání do školní družiny (dále jen ŠD).
ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání.
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 ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, kde zákonný
zástupce uvede čas a způsob odchodu žáka z družiny.
 O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do sedmého dne od zahájení šk.roku.
 Umístění žáků v ŠD není nárokové.

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka
postupovat podle těchto kritérií:
1. VĚK ÚČASTNÍKŮ
5 let - 6 bodů
6 let - 5 bodů
7 let - 4 body
8 let - 3 body
9 let - 2 body
10 let - 1 bod
2. ROČNÍK, KTERÝ ŽÁK NAVŠTĚVUJE
1. ročník - 5 bodů
2. ročník - 4 body
3. ročník - 3 body
4. ročník - 2 body
5. ročník - 1 bod
3. ŽÁK, KTERÝ MÁ ZÁROVEŇ V ŠD SOUROZENCE – 1 bod
Stanovení pořadí:
Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.
V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel
školy podle data narození.

Poplatek za školní družinu ve školním roce činí 180,- Kč. na žáka/měsíc.
Toto nařízení zůstává v platnosti do jeho odvolání.
Ing. Monika Dobruská
V Pardubicích 30.08.2016
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