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V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, 

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.  

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 školní družiny 

• Kapacita školní družiny pro školní rok 2019/2020 je 112 žáků. 

• Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněné přihlášky a zmocnění 

(k vyzvedávání osobou odlišnou než zákonným zástupcem). 

• Zákonní zástupci žáků, kteří navštěvují školní družinu, obdrží přihlášku a další 

dokumenty v týdnu  od 3. 6. 2019 – 7. 6. 2019 ve ŠD. 

• Zákonní zástupci budoucích prvňáčků obdrží přihlášky prostřednictvím MŠ ve dnech 

3. 6. 2019 – 7. 6. 2019. 

• V případě zájmu o přijetí k pravidelné docházce do školní družiny, odevzdá zákonný 

zástupce vyplněnou přihlášku a další dokumenty v týdnu  

od 10. 6. 2019 – 21. 6.2019 do školní družiny vedoucí vychovatelce Radomíře 

Schmidové. 

• O zařazení žáka do školní družiny rozhodne ředitel školy. 

• Přihlášky a zmocnění (k vyzvedávání dětí odlišnou osobou než zákonným 

zástupcem) budou k dispozici i na webových stránkách školy www.zskrizanov.cz 

(sekce školní družina/dokumenty). 

 

 

http://www.zskrizanov.cz/


Kritéria pro zařazení žáka do školní družiny 

věk žáků ve školním roce – od nejmladšího 

6 let 5 bodů 

7 let 4 body 

8 let 3 body 

9 let 2 body 

10 let 1 bod 

11 let 0 bodů 

 

ročník, který žák navštěvuje – od nejnižšího ročníku 

1. ročník 5 bodů 

2. ročník 4 body 

3. ročníku 3 body 

4. ročníku 2 body 

5. ročníku 1 bod 

 

docházka  

Každodenní 2 body 

Celodenní 2 body 

Nepravidelná 1 bod 

 

 

 

 

V Křižanově dne 24. května 2019 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………. 

                                                                                     Mgr. Daniel Ubr, ředitel školy 

 


