
 

Kritéria přijímání dětí do Školní družiny při ZŠ Vrchlického, Liberec 

 

 
1. Obecná ustanovení 

2. Vlastní kritéria 

3. Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Obecná ustanovení 

1.1 Kritéria pro přijetí dětí do školní druţiny jsou v souladu s vyhláškou MŠMT č.74/2005 v 

platném znění s vyhláškou č.163/2018 Sb. 

1.2  Kapacita školní druţiny je 120 ţáků. Zájemci budou přijímáni do naplnění kapacity. Přednostně 

jsou přijímání ţáci k zájmovému vzdělávání formou pravidelné denní docházky nejméně 4 dny v 

týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců. 

1.3  Do školní druţiny jsou přijímáni ţáci od 1. do 3. třídy a to na základě řádně a pravdivě 

vyplněného ,,Zápisového lístku“ odevzdaného vychovatelkám ŠD do 3. září aktuálního šk. roku. 

1.4   O přijímání ţáků do školní druţiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náleţitostí v 

písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do školní druţiny není nárok. 

 

 

2. Vlastní kritéria 

2.1   Ţák 1. a 2. třídy (ţáci niţších ročníků a mladšího věku mají přednost před ţáky staršími), jehoţ 

oba zákonní zástupci jsou v pracovním poměru. 

2.2  Ţák 1. a 2. třídy, jehoţ rodič je na MD nebo RD, případně nezaměstnaný a pravidelně 

navštěvuje zájmové útvary ve škole (pouze ve dny konání zájmových útvarů, které navštěvuje, a to 

v době před zahájením zájmového útvaru). 

2.3   Ţák 3. třídy,  jehoţ mladší sourozenec navštěvuje školní druţinu. 

2.4   Ţák 3. třídy,  jehoţ oba zákonní zástupci jsou v pracovním poměru. 

2.5  Ţák 3. třídy, jehoţ rodič je na MD nebo RD, případně nezaměstnaný a pravidelně navštěvuje 

zájmové útvary ve škole (pouze ve dny konání zájmových útvarů, které navštěvuje, a to v době před 

zahájením zájmového útvaru). 

 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1    Na uvolněné místo v ŠD během školního roku bude přijat ţák v pořadí nepřijatých ţáků. 

3.2    Z kapacitních důvodů nemusí být do školní druţiny přijat: 

 Ţák, jehoţ jeden ze zákonných zástupců nemá pracovní poměr (MD, RD, nezaměstnaný) 

 Ţák, který soustavně nebo výrazně porušil pravidla chování (Vnitřní řád školní druţiny) 

 Ţák, jehoţ zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatek za ŠD 

 

 

 

V Liberci dne 18.6.2021                     Mgr. Jiří Skalský 
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