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Směrnice o přijímání účastníků do školní družiny                         
 

▪ Přijetí do ŠD není nárokové. 

▪ Účastníci jsou přijímáni k docházce na jeden školní rok. 

▪ Kapacita ŠD je 210, oddělení se naplňují do počtu 30 účastníků. 

▪ Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně ZŠ. 

▪ O přijetí účastníků do ŠD rozhoduje ředitel školy. 

▪ Zařazení do ŠD probíhá na základě vyplněné žádosti o přijetí do ŠD, která se odevzdává do 

předem určeného termínu příslušného školního roku / termín je zveřejněn na webových stránkách 

školy a ve vývěsce ŠD/. 

▪ Žádost je možné získat z webových stránek školy nebo u vychovatelek ŠD. Zákonní zástupci 

si vyrozumění o přijetí či nepřijetí účastníka do ŠD vyzvednou na sekretariátu školy a to poslední 

týden měsíce června daného školního roku.  

Zápisní lístek do ŠD si zákonní zástupci vyzvednou u vychovatelek ŠD v předem stanoveném 

termínu /poslední týden v srpnu, upřesnění na webových stránkách školy, vývěsce ŠD /. 

V zápisním lístku musí být vyznačeny odchody domů, do ZUŠ a na kroužky. 

▪ Pro zařazení do školní družiny je brán zřetel na věk účastníka, délku pobytu ve ŠD, 

zaměstnanost jeho zákonných zástupců. 

Kritéria pro přijetí účastníků : 

⮚ žáci s pravidelnou docházkou do ŠD a účastnící se pravidelné odpolední činnosti ŠD 

⮚ žáci nejnižších ročníků / 1. a 2. tříd / 

⮚ žáci s trvalým bydlištěm ve městě Hranice a jejich místních částech 

⮚ žáci zaměstnaných zákonných zástupců 

⮚ sourozenci účastníků, jež navštěvují ŠD 

⮚ dojíždějící žáci z větších vzdáleností 

⮚ žáci nezaměstnaných rodičů 

⮚ žáci matek na mateřské dovolené 

 

V případě naplnění kapacity a přihlášení dalšího účastníka během školního roku je v kompetenci 

ředitele školy rozhodnout o vyřazení účastníka, který nedochází do ŠD dle údajů uvedených 

v zápisním lístku a neúčastnění se odpoledních zájmových činností, nebo má opakovaně sníženou 

docházku do ŠD. Jeho místo bude nabídnuto dalšímu zájemci o ŠD.  

 

Odhlášení účastníka z pravidelné docházky do ŠD a z pravidelné docházky do zájmových útvarů 

provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou. 

 
 


