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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 ŠD: 
o Vzhledem ke kapacitě učeben pro ŠD, bude ve školním roce 2017/2018 otevřeno max. 10 oddělení ŠD 

(max. 300 žáků). 

o Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku. 

o Zákonní zástupci žáků, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky v týdnu od 3.4. do 7.4.2017 ve ŠD. 

o Zákonní zástupci budoucích prvňáků obdrží zápisní lístky při zápisu do 1. tříd ve dnech 19.4. – 

20.4.2017. 
o V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný zástupce zápisní lístek 

v týdnu od 10.4. – 13.4.2017 v čase 15:00 – 17:30 hod. do ŠD; u budoucího prvňáčka odevzdá 

v týdnu od 5.6. – 9.6.2017 v čase 15:00 – 17:30 hod. do ŠD (do nové přístavby). 

o O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy po ukončení správního řízení přijímání žáků 

do 1. ročníku (cca v průběhu června 2017) a vyrozumí o tom zákonné zástupce zveřejněním 

na www.zsjandusu.net a na úředních deskách školy – žáci budou vyvěšeni pod svými variabilními 

symboly (uvedeny v ŽK) a budoucí prvňáci pod registračními čísly, která obdrželi u zápisu do 1. tříd. 

Kritéria pro zařazení žáka k pravidelné docházce do ŠD: 

1. Žáci budoucího 1. ročníku ZŠ nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 (dále jen školy). 

2. Žáci budoucího 2. ročníku školy; pravidelná docházka do školní družiny v uplynulém školním roce 

(odchody ze ŠD nejdříve po 15. hodině); dobrá platební morálka v uplynulém školním roce. 

3. Žáci budoucího 3. ročníku školy; pravidelná docházka do školní družiny v uplynulém školním roce 

(odchody ze ŠD nejdříve po 15. hodině); dobrá platební morálka v uplynulém školním roce. 

4. V případě volné kapacity dále žáci budoucího 4. ročníku školy; pravidelná docházka do školní 

družiny v uplynulém školním roce (odchody ze ŠD nejdříve po 15. hodině); dobrá platební morálka 

v uplynulém školním roce. 

Stanovení pořadí: 
Žáci získávají body následovně: kritérium 1. = 4 body, kritérium 2. = 3 body, kritérium 3. = 2 body, kritérium 4. 

= 1 bod. „Nepravidelná docházka“ znamená, že 40 % odchodů (2x v týdnu) bylo před 15. hodinou = - 1 bod. 

„Špatná platební morálka“ znamená, že rodiči byla ve školním roce zaslána II. upomínka, nebo dvě první 

upomínky (za I. i za II. pololetí); případně družinu neuhradil = - 1 bod. Pořadí přijímaných žáků se stanovuje 

podle získaných bodů. Žáci se stejným počtem bodů se dále řadí dle věku od nejmladšího k nejstaršímu. 

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2017/2018. 

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy 

http://www.zsjandusu.net/

