Pravidla pro přijetí do školní družiny na školní rok 2020/2021
Školní družina je otevřena každý den od 6:15 do 16:10 hod.. Školní družina je určena
přednostně pro žáky 1. až 5. třídy základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být
v ojedinělých případech přijati i žáci druhého stupně základní školy. O zařazení dětí do školní
družiny rozhoduje ředitel školy. Přihlašování a odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vedoucí
vychovatelka ŠD. V den zahájení školního roku si žáci vyzvednou zápisní lístky, které rodiče
vyplní a obratem vrátí třídní učitelce či vychovatelce ŠD. Nejzazší termín odevzdání zápisního
lístku do školní družiny je stanoven na 3. 9. 2020. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji
uvedenými na zápisním lístku. Velmi důležitý je záznam o odchodu žáka ze školní družiny (v
kolik hodin odchází, zda sám nebo v doprovodu), telefonní číslo zákonných zástupců a
zdravotní stav žáka. Odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s
jinou osobou než je obvyklé, sdělí rodiče předem vychovatelce písemnou žádostí doplněnou
datem a podpisem. Jakékoliv změny údajů v zápisním lístku (změna kontaktních čísel pro
případ nemoci žáka, upozornění na zdravotní problémy žáka) musí zákonní zástupci napsat
písemně. Odhlášení žáka ze školní družiny se provádí také písemnou formou. V případě
mimořádných situací bude vychovatelka postupovat individuálně.
Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činní 50 Kč / měsíc, tj.: 500Kč / školní
rok. Úplata za školní družinu (částečná úhrada neinvestičních nákladů ŠD) je splatná předem,
platí se zpravidla ve dvou splátkách – 200 Kč za období září až prosinec a 300 Kč za období
leden až červen.
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny
O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního
lístku. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna
maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 45 žáků. Žák není automaticky přijat do
školní družiny po odevzdání zápisního lístku, ale v souladu s volnou kapacitou budou
informováni o přijetí žáka jeho zákonní zástupci v průběhu prvního týdne v září.
Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší, než umožňuje celková
kapacita školní družiny, rozhoduje ředitel školy o přijetí žáka do školní družiny na základě
následujících kritérií:
1. Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku.
2. Žáci vyšších ročníků budou přijati do školní družiny, pokud toto přijetí nadále umožní
kapacita školní družiny. Pokud převýší počet přihlášek těchto žáků kapacitu školní družiny,
budou brány v potaz další kritéria:






věk žáka
zaměstnanost obou rodičů (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání).
dojíždějí z místa trvalého pobytu
zdravotní komplikace
sourozenec žáka z 1. nebo 2. ročníku, který již družinu navštěvuje.

Při rozhodování o přijetí žáka do školní družiny bude ředitel školy brát v úvahu důležitost
jednotlivých kritérií.

