ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHŮV HRADEC II, JANDEROVA 160

SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
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36
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Mgr. Jan Javorský, ředitel školy
Mgr. Jan Javorský, ředitel školy
01. 09. 2019
01. 09. 2019

V souladu s ustanovením § 9 a § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
v platném znění je vydána tato Směrnice pro přijímání dětí do školní družiny při Základní
škole Jindřichův Hradec II, Janderova 160. O přijímání uchazečů do školní družiny rozhoduje
ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií
pro přijetí, a to s ohledem na kapacitu školní družiny a kapacitu jednotlivých oddělení
(celková kapacita všech 5 oddělení školní družiny činí maximálně 150 účastníků).
Výchovně vzdělávací činnost se zajišťuje formou:
1. pravidelné denní docházky (přihlášení k zájmovému vzdělávání na min. 4 dny
v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců),
2. pravidelné docházky (přihlášení k zájmovému vzdělávání min. 1 x za 2 týdny po
dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců)
3. nepravidelné a příležitostné docházky.
Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti školní družiny je písemná přihláška, součástí které
je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny a splnění
kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu ŠD a kapacitu jednotlivých oddělení danou zřizovací
listinou.
Kritéria pro přijímání uchazečů do školní družiny:
Název kritéria

Pravidelná denní docházka

Pravidelná docházka

Dosažený věk žadatele
5 let
6 let

Počet bodů
21 bodů
20 bodů

7 let
8 let
9 let

19 bodů
18 bodů
17 bodů

10 let
11 let

16 bodů
15 bodů

5 let
6 let
7 let

14 bodů
13 bodů
12 bodů

8 let
9 let

11 bodů
10 bodů

10 let
11 let

9 bodů
8 bodů
1

5 let
6 let

7 bodů
6 bodů

Nepravidelná a

7 let
8 let

5 bodů
4 body

příležitostná docházka

9 let
10 let
11 let

3 body
2 body
1 bod

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě
naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel
školy podle data narození, přičemž pořadí je sestaveno od nejmladších po nejstarší, tzn., že
přednostně je přijímán nejmladší uchazeč ze skupiny uchazečů se stejným počtem bodů.

Účinnost této směrnice je od 1. září 2019.

Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: 2. zástupce ředitele školy a vedoucí vychovatelka školní družiny. Dnem
účinnosti této směrnice pozbývá platnost a účinnost původní směrnice ze dne 31. srpna 2017.
Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

podepsal
Mgr. Jan Digitálně
Mgr. Jan Javorský
2019.09.01
Javorský Datum:
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V Jindřichově Hradci dne 31. 08. 2019

Mgr. Jan Javorský
ředitel školy
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