
Kritéria přijetí žáků do školní družiny Základní školy Mokrá-Horákov, příspěvkové 

organizace  ve školním roce 2021/22 
Kritéria pro přijetí dětí do školní družiny jsou v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005  

v platném znění. 

O přijímání žáků do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy na základě písemné 

přihlášky zákonného zástupce žáka a splnění kritérií pro přijetí.  

 

Kapacita ŠD: 3 oddělení, 90 žáků 

Provoz ŠD:  

Ve dnech školního vyučování: 11.35 – 16.30 hod. 

Ranní provoz (6.30 – 7.45 hod.) může být zajištěn, pokud se přihlásí minimálně 10 žáků. 

 

Žáci budou do ŠD přijímání podle těchto kritérii: 

1.  Plná docházka žáka do ŠD (tj. od skončení vyučování do 16.30 hod.) po celý školní rok. 

2.  Přednostně budou přijímání žáci 1. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou 

na mateřské či rodičovské dovolené. 

3.  Přijímáni budou žáci 2. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou  

na mateřské či rodičovské dovolené. 

4.  Přijímáni budou žáci 1. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské 

dovolené a prokáží, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení šk. roku nastoupí do 

zaměstnání. 

5.  Přijímáni budou žáci 2. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské 

dovolené a prokáží, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení šk. roku nastoupí do 

zaměstnání. 

6.  Přijímání budou žáci 3. ročníku, kteří mají bydliště mimo obec Mokrá-Horákov a denně 

dojíždějí. 

7. Pokud nebude kapacita ŠD naplněna, budou přijímáni další žáci, přednostně vždy z nižšího 

ročníku. 

V případě, že se uvolní v průběhu roku kapacita ve školní družině, mohou být přijati dodatečně 

uchazeči. 

Poplatek za zájmové vzdělávání ve ŠD: 

- při plné docházce 750 Kč za pololetí, 1000 Kč včetně ranní ŠD (pokud bude otevřena) 

- částka je splatná do 20. 9. 2021 (za 1. pololetí) a do 21. 2. 2022 (za 2. pololetí) 

 

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

a) žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi 

podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o 

sociálních službách nebo 

c) žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona 

o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

 

Mokrá, 24. 5. 2021      Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. 

         ředitel školy 

 


