Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Pokyn ředitelky školy
K PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – KRITÉRIA
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 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, v platném
znění.
Dle § 2 ŠD uskutečňuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné
denní docházce.
Dle § 9 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 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
1.

Účastník je do školní družiny přijat na základě písemné přihlášky do ŠD (podepsané
zákonným zástupcem žáka).

2.

Žáci školy obdrží zápisní lístky v prvním týdnu daného školního roku, žáci
1. ročníku první den školní docházky.

3.

V případě zájmu o přijetí žáka k docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce nebo
žák školy zápisní lístek do ŠD nejpozději do 5 dnů od jeho převzetí vychovatelce
ŠD nebo třídní učitelce.

4.

O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do 10. 9. a vyrozumí o tom zákonné
zástupce žáků na nástěnce školy.

5.

Poplatek za docházku do školní družiny je 50,- Kč / měsíc a vybírá se vždy částka na
pololetí školního roku (50 x 5 = 250,- Kč / pololetí). Při písemném odhlášení žáka ze
školní družiny se rodičům vrací částka od následujícího měsíce.
Poplatek 20,- Kč/ měsíc (20,- Kč x 10 měsíců – pravidelná docházka v době polední
přestávky dva dny v týdnu) za daný školní rok.

6.

Platby se provádí vychovatelce školní družiny v hotovosti nebo bankovním převodem
na účet školy (splatnost do 20. následujícího měsíce daného období nebo do 14 dnů při
dodatečném přijetí).

7.

Při nezaplacení poplatku ve stanoveném termínu může být žák ze školní družiny
vyloučen.

Při rozhodování o přijímání žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat
podle těchto kritérií:

1. Žáci, kteří nemají bydliště v obci Dobrá Voda u Hořic a dojíždějí do školy z okolních obcí.
2. Žáci 1. a 2. ročníku.
3. Dále žáci 3., 4. a 5. ročníku v pořadí podle data narození, a to do naplnění oddělení, což je
maximálně 30 žáků v jednom oddělení ŠD.
4. V případě žáků stejného ročníku (stejného roku narození) může být přihlédnuto k faktu, zda
jsou oba zákonní zástupci žáka zaměstnaní.
5. V případě volných míst budou přijímáni žáci všech ročníků.
O zapsání žáka do školní družiny nerozhoduje datum dodání ani pořadí podané přihlášky.

V Dobré Vodě u Hořic dne 25.8.2020

Mgr. Marcela Hudková
ředitelka školy

