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Přijímání žáků do školní družiny  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), stanovuje ředitelka školy kritéria pro 

přijímání žáků 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 účast-

níky 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.  

 

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín organizuje zájmové vzdělávání ve 

školní družině pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.  

1. Kapacita školní družiny je dle zřizovací listiny 82 žáků.  

2. Přijetí do školní družiny není nárokové. 

3. O přijetí či vyloučení ze školní družiny rozhoduje ředitelka školy.  

4. Žáci se přijímají na základě řádně vyplněné přihlášky do školní družiny.  

5. Přihlášku do ŠD si mohou vyzvednout u vychovatelky nebo vytisknout na stránkách školy.  

6. O zařazení dětí do ŠD žádají rodiče při zápisu do ZŠ v termínu od 2.5. do 9.5. 2022. Ředi-

telka školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, žáka do školní družiny zveřej-

něním na www.zsmutenice.cz.   

7. Při odhlášení žáka ze ŠD během školního roku může být přijat žák – náhradník.   

Žáci budou přijímáni do ŠD na základě těchto kritérií:  

1. žáci 1. stupně ZŠ budou přijati na základě písemné přihlášky v rámci zápisu do ŠD, 

2. pořadí při přijímání žáků do ŠD (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školním 

rejstříku) 

a) žáci 0. ročníku, 

b) žáci 1. ročníku, 

c) žáci 2. ročníku, 

d) žáci 3. ročníku. 

Do školní družiny nemusí být přijat (nebo může být z docházky vyloučen) žák v případě, že:  

− včas neodevzdal řádně vyplněný zápisní lístek,  

− řádně a včas neplatí poplatky za ŠD,  

− závažným způsobem porušuje řád ŠD. 

 

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí 

v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí.  


