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Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny 
 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny 

(120 žáků, 90 žáků v Mostech u Jablunkova, 30 žáků na Hrčavě), stanovuje ředitel školy kritéria 

pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD), podle kterých bude postupovat při rozhodování o 

přijetí dítěte do školní družiny v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci 

dětí překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské 

škole. 

 

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

pozdějších předpisů. 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 

(zápisní lístek); její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a 

způsobu odchodu účastníka ze ŠD. 

 

Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do 

celkové výše její kapacity, která činí 30 žáků v jednom oddělení. Žák není automaticky přijat do 

školní družiny po odevzdání přihlášky – zápisového lístku. O přijetí žáka do školní družiny 

rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. 

 

  

Žáci budou přijímáni na základě těchto kritérií: 

 

1. Přednostně jsou přijímáni žáci s pravidelnou denní docházkou - přihlášení k zájmovému 

vzdělávání ve školní družině nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích 

měsíců. 

2. Přednost mají žáci nižších ročníků. 

3. Přednost mladší žáci před staršími. 

4. V případech hodného zvláštního zřetelu, nebo v případě rovnosti v předchozích bodech 

rozhoduje ředitel individuálně po zhodnocení všech skutečností. 

 

 

  

Závěrečné ustanovení 

• Tato směrnice nabývá platnosti 3.2.2020 

• Tato směrnice nabývá účinnosti 3.2.2020. 

•   O vydání a obsahu této směrnice informuje zaměstnance do 14 dnů od vydání, zákonné 

zástupce na místě veřejném. 

 

 

 

V Mostech u Jablunkova 3.2.2020  

 Mgr. Ondřej Polakovič 

 ředitel školy 


