
Vnitřní předpis o přijímání žáků k zájmovému vzdělávání v ŠD 

 

1. Tímto předpisem stanoví ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Blatné podmínky přijetí 

žáků k docházce do školní družiny s ohledem na danou kapacitu a možnosti zařízení. 

2. Školní družina je určena především žákům 1. – 3. tříd, v případě volné kapacity je 

možné přijmout žáky z vyšších ročníků k docházce do ŠD. Kapacita ŠD je 140 žáků. 

3. Po přijetí přihlášek z nižších ročníků budou do obsazení kapacity zařízení přijati 

zájemci z dalších ročníků na základě uvedených kritérií: 

 docházka do ŠD v tomto roce (pravidelnost docházky, časy odchodů) 

 bydliště (dojíždění, vzdálenost místa bydliště od školy) 

 docházka mladšího sourozence 

4. Zákonní zástupci žáka, kteří mají zájem o jeho umístění do docházky, se dostaví 

osobně k zápisu do ŠD pro příslušný školní rok. Zápis probíhá první zářijový týden. 

5. Žák je přijat na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a v ní uvedeném 

rozsahu je zařazen do docházky ŠD. Tímto se stává v daném školním roce účastníkem 

zájmového vzdělávání ŠD a vztahují se na něho spolu s jeho zákonnými zástupci 

veškerá práva a povinnosti účastníka vzdělávání v našem školském zařízení. 

6. V průběhu školního roku lze do ŠD dodatečně přijmout žáka v případě volné kapacity, 

jsou-li splněny podmínky uvedené v bodech 2 a 4 tohoto předpisu. 

7. Po vzájemné dohodě vedoucí vychovatelky a zákonných zástupců žáka je možné 

k dočasné docházce do ŠD zařadit žáky z rodin cizinců za účelem překonání jazykové 

bariéry žáka. 

8. Zájmové útvary organizované ŠD jsou určeny zpravidla žákům přihlášeným 

k docházce do ŠD. Zápis do zájmových útvarů ŠD v příslušném školním roce probíhá 

prostřednictvím osobního kontaktu zákonných zástupců s vychovatelkou vybraného 

zájmového útvaru:  

 Výtvarná dílna - vychovatelka K. Mašková 

 Dovedné ruce -  vychovatelka J. Kortusová 

 Čtenářský kroužek – vychovatelka J. Rybová 

 Dramatický kroužek – vychovatelka M. Kulhová 
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