Směrnice pro přijímání dětí do školní družiny
od 1. 9. 2018
č. j.: šč/SMŠD1/2018
účinnost od: 16. dubna 2018
Skartační znak: A5
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Čachovice, příspěvková organizace stanovuje tato kritéria pro
přijímání dětí do školní družiny (zájmové vzdělávání).
Přijímání dětí do školní družiny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č.

74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy.
Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, školní družina je
určena především nejmladším žákům a zájemci budou přijímáni od nejmladších po starší
Způsob a zveřejňování konání zápisu
Tato směrnice bude zveřejněna v prostorách základní školy, na webových stránkách základní školy.
Místo konání zápisu je: Základní škola, Komenského 96, 294 43 Čachovice – Školní družina (u paní
Lucie Kováčové)
Termín konání zápisu je (kdy podáte přihlášku): 15. 6. - 30. 6. 2022
Podmínky pro přijetí do školní družiny:
Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými
na přihlášce, povinnou součástí je i písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu
docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny. Přijímáni budou pouze žáci Základní školy
v Čachovicích. Přihlášku zákonný zástupce obdrží od vedoucí školní družiny, paní Lucie Kováčové.
Kritéria pro přijímání k zájmovému vzdělávání jsou v následujícím pořadí:
Kapacita školní družiny je 75 míst, přijímání probíhá do naplnění kapacity.
V případě, že je počet žadatelů vyšší než počet volných míst, postupuje ředitelka školy v přijímání dětí
podle následujících kritérií:
Dle navštěvovaného ročníku
Žák bude navštěvovat I. ročník 5 bodů
Žák bude navštěvovat II. ročník 4 body
Žák bude navštěvovat III. ročník 3 body
Žák bude navštěvovat IV. ročník 2 body
Žák bude navštěvovat V. ročník 1 bod
Při stejném počtu získaných bodů bude přijato mladší dítě dle věku.
Ředitelce Základní školy a mateřské školy Čachovice, příspěvkové organizace si vyhrazuje právo
rozhodovat o přijetí dětí do školní družiny i z jiných závažných důvodů.

