PRAVIDLA
PRO PŘÍJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
č. 63
1. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace (dále také jen „základní škola“) stanovila níže uvedená
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do školského
zařízení, které poskytuje vzdělávání žákům základní školy podle vlastního
vzdělávacího programu, a které slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a
zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování (dále jen „školní družina“) ve smyslu
ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„školský zákon“) a prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání.
2. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy především pro
účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
3. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

I.
V souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona za použití vyhlášky č.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje
ředitelka školy tato kritéria pro přijímání dětí do školní družiny.
1. Žáci 1. až 5. ročníku budou přijati na základě písemné přihlášky, jejíž povinnou
součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a
způsobu odchodu účastníka ze školní družiny.
2. Přednostně budou přijímáni mladší žáci před staršími žáky.
3. Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni nebo patří
mezi osoby samostatně výdělečně činné (škola může požadovat potvrzení o
zaměstnání, v případě osob samostatně výdělečně činných čestné prohlášení o
provádění samostatné výdělečné činnosti). Žáci, jejichž zákonní zástupci jsou na
mateřské či rodičovské dovolené, budou přijímáni v případě nenaplněné kapacity
školní družiny.

II.
O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka základní školy na základě
vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Na přijetí žáka do školní
družiny není právní nárok.
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