
Škola: Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 

Pokyn ředitele školy k přijímání do školní družiny - kritéria 

Vyhotovil: Účinnost od: 1. 9. 2022 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu 
školní družiny (30 žáků), 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 § 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; její 
součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu 
účastníka ze ŠD. 
 
Organizace zápisu do ŠD: 
 
Zákonní zástupci žáků podají žádost o přijetí nejpozději do 10. 6. 2023 
Zákonní zástupci budoucích žáků 1. ročníku obdrží formulář žádosti při zápisu nebo si jej mohou 
vyzvednout ve škole. 
O přijetí žáka do ŠD ve šk. r. 2023/2024 rozhodne ředitel školy ve správním řízení do 21. 6. 2023. 
O přijetí nebo nepřijetí bude vydáno rozhodnutí, které si rodiče žáků mohou vyzvednout ve škole do 
30. 6. 2023. V případě, že si rodiče rozhodnutí nevyzvednou osobně, jim bude zasláno. 
Zákonní zástupci přijatých žáků odevzdají ve škole do 3. 9. 2023 vyplněný zápisní lístek, ve kterém 
uvedou podrobnosti o odcházení žáků ze školní družiny. Zápisní lístek dostanou při přijímání 
rozhodnutí o přijetí nebo jim bude zaslán poštou společně s rozhodnutím. 

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

 Žáci budou přijímáni v pořadí od nejmladších po nejstarší. Po naplnění kapacity družiny (30 dětí) se 
nové děti po termínu uzavření přihlášek přihlašují pouze po uvolnění místa. 

Doplňující informace 

Na přijetí do školní družiny není právní nárok. 

Kapacita školní družiny je 30 žáků. 

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2023/2024. 

Všechny žáky, i ty, kteří nebudou přihlášeni do ŠD, budou na oběd odvádět pověření pedagogové. 

 
 


