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Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2023/2024 

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 

II. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné písemné žádosti o přijetí 

k zájmovému vzdělávání ve školní družině a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to 

maximálně do výše stanovené kapacity ŠD. Rozhodnutí nepodléhá režimu správního řízení 

v souladu s § 165 odst. 2 školského zákon, tedy nelze se proti němu odvolat. 

 

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

rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitelka na základě těchto kritérií: 

 

1. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. až 4. ročníku ZŠ a žáci všech ročníků ZŠ speciální, jejichž 

zdravotní stav jim umožňuje zařazení do zájmového vzdělávání v ŠD* a jejichž zákonní zástupci 

jsou prokazatelně zaměstnáni nebo aktivní OSVČ. Týká se také sourozenců těchto žáků, pokud 

splňují podmínky uvedené níže v bodu 2.  

 

2. Dále budou přijati žáci 5. až 9. ročníku ZŠ s velmi vysokou mírou potřeby podpůrných opatření, 

jejichž zdravotní stav jim umožňuje zařazení do zájmového vzdělávání v ŠD* a jejichž zákonní 

zástupci jsou prokazatelně zaměstnáni nebo aktivní OSVČ.  

 

3. Ostatní žáci, jejichž zdravotní stav jim umožňuje zařazení do zájmového vzdělávání v ŠD*, jsou 

přijímáni do naplnění kapacity – přednostně jsou opět přijímáni žáci, jejichž zákonní zástupci 

jsou prokazatelně zaměstnáni nebo aktivní OSVČ. Současně mají přednost sourozenci již 

přijatých žáků, následně mladší žáci mají přednost před staršími.  

 

IV. Uvolní-li se ve školní družině místo, může ředitelka školy na uvolněné místo přijmout jiného 

žáka, přičemž při souběhu žádostí bude postupováno podle výše uvedených kritérií. 

 

 

* Žáci, jejichž zdravotní stav umožňuje zařazení do zájmového vzdělávání, jsou ti žáci, kteří zvládají 

účast v zájmovém vzdělávání bez dalších personálních opatření, nebo za využití podpory asistenta 

pedagoga, avšak v souladu s jeho pracovní náplní dle Katalogu prací a v rámci maximálního 

možného rozsahu podpory 15 hodin týdně na 1 oddělení (stanoveno vyhláškou o zájmovém 

vzdělávání). Výjimečné přijetí žáka s potřebou každodenní sociální a zdravotní péče je možné jen za 

současného působení osobního asistenta, kterého zajišťuje zákonný zástupce dítěte. 

 

 

 

V Praze dne 10. 5. 2023     PaedDr. Věra Kozohorská 

        ředitelka školy 
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