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Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace 

Komenského 101, 687 51  Nivnice  

 

KRITÉRIA  PŘIJETÍ  DO  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 

 

Vnitřní předpis č.: SM_20 

 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Ředitelka Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nivnice, příspěvkové 

organizace (dále „škola“) vydává směrnici Kritéria přijetí do školní družiny, která 

stanoví kritéria pro přijímání žáků do školní družiny (dále „ŠD“) působící při Základní 

škole v Nivnici. 

1.2. Základní právní východiska: vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 

 

2. Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 

2.1. Do školní družiny jsou přijímáni žáci Základní školy Nivnice.  

2.2. Určení pořadí žáků při přijímání do ŠD se řídí kritérii. Přednostně jsou přijati: 

a) Žáci zaměstnaných rodičů 1. ročníku 

b) Žáci zaměstnaných rodičů 2. ročníku 

c) Žáci zaměstnaných rodičů 3. ročníku 

d) Ostatní žáci 1. ročníku 

e) Ostatní žáci 2. ročníku 

f) Ostatní žáci 3. ročníku 

2.3. Ve případech zvláštního zřetele při komplexním posouzení okolností může ředitelka 

školy umožnit přijetí žáka mimo výše uvedená kritéria (např. žák s jiným mateřským 

jazykem z důvodu podpory rozvoje jazykových dovedností). 

2.4. Do ŠD se žáci zařazují na jeden školní rok, na další školní rok musí zákonný zástupce 

podat novou přihlášku. 

 

 

3. Specifika provozu ranní ŠD  

3.1. Pobyt v ranní ŠD je určen pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. V odůvodněných případech 

lze přijmout žáky 3. ročníku. 

3.2. S ohledem na psychohygienu žáků a organizační možnosti školy jsou pro přijetí do 

ranní ŠD stanovena kritéria. Pro přijetí žáka musí být splněna všechna kritéria:  

a) Matka je v zaměstnání a pracovní doba jí neumožňuje doprovod dítěte do školy 

v běžném čase.   

b) Otec je v zaměstnání a pracovní doba mu neumožňuje doprovod dítěte do školy 

v běžném čase.  
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c) Žák nemá jinou osobu (prarodiče, starší sourozenec atd.), která by dohlédla na jeho 

doprovod do školy v běžném čase. 

3.3. Škola může vyžadovat potvrzení o zaměstnání a pracovní době zákonného zástupce.  

3.4. V případě, že některé z kritérií v průběhu školního roku pozbude platnosti, bude žák 

z ranní školní družiny odhlášen. 
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V Nivnici 1. 8. 2022      PhDr. Šárka Mikesková 

                 ředitelka školy 


