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1. Obecná ustanovení
1.1 Kriteria pro přijetí dětí do školní družiny jsou v souladu s vyhláškou MŠMT č.74/2005 v platném
znění.
1.2 Kapacita školní družiny je 280 žáku (260 Kláštení + 20 Konice). Zájemci budou přijímáni do této
kapacity
1.3 Do školní družiny jsou přijímáni žáci ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo od 1. do 5. třídy a to
na základě řádně a pravdivě vyplněné ,,Přihlášky k zájmovému vzdělávání“, kterou odevzdává
zákonný zástupce žáka do 30. 6. vychovatelkám školní družiny nebo v kanceláři školy.
1.4 O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě údajů v přihlášce. Přijímání
dětí se řídí stanovenými kriterii. Na docházku do školní družiny není nárok.
2. Vlastní kriteria
Do školní družiny jsou přednostně přijímáni:
2.1 Žáci 1. – 3. tříd školy. Žáci 4. – 5. tříd budou přijímáni do stanovené kapacity.
2.2 Žáci nižších ročníků
2.3 Děti zaměstnaných zákonných zástupců před dětmi zákonných zástupců na MD, RD, případně
nezaměstnanými.
2.4 Žáci žijící ve spol. domácnosti pouze s jedním zákonným zástupcem, jenž je zaměstnán nebo je
osobou samostatně výdělečně činnou (zaměstnání musí být doloženo potvrzením zaměstnavatele, v
případě OSVČ musí být doloženo čestným prohlášením o provádění samostatné výdělečné činnosti).
2.5 Žáci, jejichž oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně
činné (zaměstnání musí být doloženo potvrzením zaměstnavatele, v případě OSVČ musí být
doloženo čestným prohlášením o provádění samostatné výdělečné činnosti).
2.6 Děti dojíždějící s celotýdenní docházkou před dětmi s nepravidelnou docházkou.
2.7 Ostatní děti s celotýdenní docházkou před dětmi s nepravidelnou docházkou. Rozhodující je i
celková délka doby pobytu ve školní družině.
2.8 Děti, které mají ve ŠD sourozence.
2.9 Děti, které mají ve škole sourozence.
2.10 Při závažných a výjimečných důvodech může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí
(zdravotní důvody aj.)
3. Závěrečná ustanovení
3.1 Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny bude zveřejněno na webovských stránkách školy
(www.evokace.cz) a v prostorách školní družiny.
3.2 Přednostně budou posuzovány žádosti podané do 30. 6. a ty, které budou mít vyplněny všechny
náležitosti. Ostatní žádosti budou posuzovány individuálně s ohledem na kapacitu školní družiny.
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