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V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny 

(v současné době 170 žáků), stanovuje ředitelka 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 ve 

znění pozdějších předpisů. 

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 (zápisní lístek); její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka 

o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD. 

 

 

Vzhledem k velkému zájmu žáků o školní družinu, budou žáci přijímáni na základě dále 

uvedených kritérií: 

Do školní družiny jsou přijímáni žáci od 1. do 5. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě 

vyplněného zápisního lístku, který bude uložen u vedoucí vychovatelky.  

Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD. 

Žáci nepřijatí do ŠD, mohou docházet do školního „klubíku“, který funguje na podobných 

principech jako školní družina. 

Žáci do školní družiny jsou přijímáni podle následujících kritérií v uvedené posloupnosti: 
 

a) třída, kterou žák navštěvuje; 

b) věk žáka; 



c) celotýdenní docházka. 

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných 

náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není nárok. 

V případě potřeby a volné kapacity ŠD je možné přihlásit do ŠD i žáky 2. stupně 

/např. ranní provoz a nepříznivé dopravní spojení, mimořádná rodinná situace/ - po dohodě 

s vedením školy a ŠD. 

Závěrečná ustanovení: 

Tento pokyn je platný od 3. 1. 2018 a nahrazuje původní dokument P 8/2013  

ze dne 1. 9. 2013. 

 

 

Ve Veltrusích 3. 1. 2018                                                   

 

Mgr. Světlana Racková 

    ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek č. 1 k P 1/2018 – od 25. 5. 2018 

 

Při organizování činnosti školní družiny a školního klubu je nutné dodržovat zásady 

stanovené ve směrnici GDPR S 2/2018. 

 

 

Veltrusy 25. 5. 2018 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Světlana Racková 

 ředitelka školy 


