
Přijímání žáků do školní družiny ZŠ Údlice, okres Chomutov pro 

školní rok 2022/2023 

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci (účastníci) v souladu 
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel, (Školský zákon) 
a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších 

předpisů 

II. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě vyplněného zápisového lístku 

s ohledem na kapacitu školní družiny (56 žáků). Zápisové lístky vydává 

vychovatelka ŠD. Zápisové lístky jsou přijímány od 25. 8. 2020. 

III. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je 

stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě 

těchto kritérií: 

1. Nejprve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku. 

 

2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku. 

 

3. Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění počtu 55 

účastníků (1 místo budou rezervováno pro žáka, který případně ještě 

nastoupí do 1. třídy). V případě, že by mohlo dojít k překročení 

kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří: 

a) již mají sourozence v ŠD 

b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší. 

 

Na docházku do ŠD není nárok. 

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. 



1. Na místo uvolněné ve školní družině v průběhu školního roku bude 
přijat žák v pořadí nepřijatých žáků podle společně posuzovaných 

zápisních lístků. 

 
2. Tato pravidla byla projednána na pedagogické radě školy dne 21. 6. 

2022 a jsou platná pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, 
vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině počínaje školním 

rokem 2022/2023. 
 

 
 

 
 

 
 

V Údlicích dne 22. června 2022                                Mgr. Jiří Chloupek 
                                                                                ředitel školy 

 

 


