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PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021/2022 

Č.j.: P_2_2021 
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Pokyn nabývá platnosti ode dne: 29.3.2021 

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: 

• Vzhledem ke kapacitě učeben pro ŠD, bude ve školním roce 2021/2022 otevřeno max. 12 oddělení ŠD. 

• Žáci budoucích 1. ročníků se do ŠD přihlašují v rámci zápisu k základní školní docházce. 

• Žáci budoucích 2. až 4. ročníků bude do školní družiny zapsáni na základě přihlášení přes školu online. 
Přihlašování přes školu online (Ostatní moduly / Zápis na školní akce) bude spuštěno od 19.4.2021 (10:00 
hod.) do 9.5.2021 (23:59 hod.). 

• Zákonný zástupce následně (do 31.5.2020) odevzdá řádně vyplněný a podepsaný zápisní lístek a vhodí jej 
do schránky u hlavního vchodu hlavní budovy školy nebo jej zašle datovou schránkou (4ixxffh), případně 
emailem na zsjandusu@zsjandusu.net elektronicky podepsán. Zápisní lístek je ke stažení na webových 
stránkách školy www.zsjandusu.net, případně ho na žádost vytiskne škola. 

• O zařazení žáků do ŠD rozhodne ředitel školy po ukončení správního řízení přijímání žáků do 1. ročníku 
(v průběhu června 2021) 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. 

3. Žáci budoucího 3. ročníku školy. 

4. V případě volné kapacity dále žáci budoucího 4. ročníku školy. 

Stanovení pořadí: 

Pořadí přijímaných žáků se stanovuje podle výše uvedených kritérií od 1. do 4. kritéria. V případě převisu žádostí 
o přijetí se žáci ve stejném kritériu dále řadí dle věku od nejmladšího k nejstaršímu. 

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2021/2022. 

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy 

http://www.zsjandusu.net/

