
                

Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava - město, příspěvková

organizace, Osvobození 514, 742 85 Vřesina 

 

     Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023 
 

 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a  jiném vzdělávání (školský  zákon)  v  platném znění  stanovuje  ředitelka  ZŠ  a  MŠ Vřesina,  okr.
Ostrava – město, příspěvkové organizace, níže uvedená  kritéria, podle kterých bude postupovat při
rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny (dále jen ŠD) pro školní rok 2022/2023. 
 
ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Dle § 8, odst. 
4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. 4  vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání se o přijetí účastníka k činnosti ŠD
ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností)
rozhoduje na základě písemné přihlášky. 

 
I. Obecná ustanovení 

1. Přijetí dítěte do školní družiny je nenárokové 
2. Přijetí se řídí Kritérii pro přijímání dětí do školní družiny, která jsou v souladu s vyhláškou

MŠMT č. 74/2005 v platném znění. 
3. Děti budou přijímány do ŠD do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok. 
4. O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě:  

a. písemné přihlášky podané zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu, 
b. plnění Kritéria pro přijímání dětí do ŠD do výše stanovené kapacity volných míst pro daný

šk. rok. 

II. Stanovení volné kapacity školní družiny 

Celková kapacita školní družiny pro školní rok 2022/2023 je stanovena na 90 žáků. 

III. Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny 

1. Žáci 1. a 2. ročníku 
2. Žáci 3. ročníku 
3. Žáci 4. ročníku 
4. Žáci 5. ročníku 

 
Pokud nebudou moci být z kapacitního důvodu přijaté všechny děti v rámci určitého kritéria, bude o
přijetí rozhodovat věk dítěte. Přednostně bude v rámci daného kritéria přijato dítě věkově mladší. 

 



 
IV. Časový harmonogram přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2022/2023 
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Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava - město, příspěvková organizace, 

Osvobození 514, 742 85 Vřesina 

 
       Přihlášku do ŠD zákonní zástupci mohou vyplnit
a) na základě upozornění vychovatelek ŠD e- mailem o termínu rozdání přihlášek dětem ve ŠD,

přihlášku zákonný zástupce vyplní a do 31.5. 2022 odevzdá vychovatelkám ŠD.  
b)   stáhnout online z webových stránek ZŠ a MŠ Vřesina, vytisknout, vyplnit a odevzdat do schránky

u vchodu základní školy nejpozději do 31.5. 2022

Zákonní zástupci budoucích prvňáčků obdrží přihlášku (zápisní lístek) u zápisu.
Vyplněný zápisní lístek do ŠD mohou: 

a) odevzdat v MŠ paní učitelce nejpozději do 31.5. 2022 
b) odevzdat do schránky u hlavního vchodu základní školy nejpozději do 31.5. 2022

 
 
 
 
Ve Vřesině dne 29. 5. 2020     Mgr. Lenka Skýbová   

    ředitelka školy
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