Základní škola a mateřská škota Roudnice nad Labem, Školní1803

Pokyn ředitelky školy k přijímání do školnídružiny - kritéria
Účinnost od 1. 3. 2019

jeho pozdějšími úpravami a v souladu
s kapacitou školnídružiny,stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní druŽiny (dále
;en šo).
V souladu se zákonem č.56Ll2oo4 sU.

1Št<otsX,1 zákon) a

ŠDse ve své činnosti řídívyhláško u č.74l2OO5 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Dle § 8, odst. 4 ŠDorganizuje zájmové vzdělávání pro účastníkypřihlášené především k pravidelné

docházce.
Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníkak činnosti ŠDrozhoduje na základě písemnépřihlášky, jejíŽ

součástíje písemné sdělení zákonných zástupců účastníkao rozsahu docházky a způsobu odchodu
účastníkaze Šo.

Organizace zápisu do ŠO:

.
.
o
o
o

Žák bude do Šozapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku
Žáci, kteří navštěvují Šo,obdržízápisní lístky do 5.

4.2019

zákonnízástupci budoucích prvňáčků si zápisní lístek vyzvednou u zápisu.
V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠDodevzdá zákonný zástupce zápisní
lístek nejpozději do 23. 4.2Ot9 vedoucívychovatelce ŠD.
O zařazení žáka do ŠDrozhodne ředitelka školy do 30. 4.2019 a vyrozumí o tom zákonné
zástupce zveřejněním na rnívěsce školy a www.zsskolni-rce,cz

při rozhodování o přiietí žákůk pravidetné docházce do ŠObude ředitelka
školy postupovat podle těchto kritérií:

1.

2.
3.

4.

t.-

4. ročníků,jejichž zákonní zástupcijsou zaměstnáni. Tito žáci mají přednost před
žáky, jejichž zákonnízástupcijsou na MD, RD, případně nezaměstnaní.
Žáci z

Žáci,kterí mají v ŠDsourozence.
Žáci, kteří majíve škole sourozence.
Při závažných a v,ýjimečných důvodech můžeředitelka školy učinit rnýjimku ze stanoveného
pořadí (zdravotní důvody aj.)

závěrečná ustanovení
Tento pokyn má platnost pro přijímání žákůdo ŠDna školníyok2179/2o20. Přednostně budou
posuzovány žádosti podané do 23. 4.2OL9 a budou-li mít vyplněny všechny náležitosti. Ostatní
žádosti budou posuzovány individuálně s ohledem na kapacitu ŠD.
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