Informace o přijetí do školní družiny
platná pro školní rok 2018 / 2019
Vážení rodiče,
vzhledem k velkému počtu zájemců, který převyšuje kapacitu naší školní družiny,
stanovuji po projednání s členy pedagogického sboru tato kritéria:


Kapacita školní družiny tří oddělení je 90 míst, tento počet nelze překročit.



Na přijetí žáka do ŠD není nárok. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě
žádosti o přijetí do ŠD (zápisního lístku – Přihláška do školní družiny) a
posouzení žádosti z hlediska kritérií pro přijetí. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání
kapacity ŠD.



Základní škola si vyhrazuje právo ponechat několik neobsazených míst ve všech
odděleních ŠD.

Kritéria:
-

do ŠD může být přijat pouze žák ZŠ Poběžovice

-

žák 1. ročníku, zaměstnání obou rodičů, dojíždějící nebo žák vyžadující zvláštní péči
(např. poruchy chování, medikace…)

-

žák 2. ročníku, zaměstnání obou rodičů, dojíždějící žák

-

žák 1. a 2. ročníku, zaměstnání rodičů

-

žák 3. - 5. ročníku, zaměstnaní rodiče, dojíždějící žák, pobyt v ŠD déle než do 15 hod

-

žák 3. - 5. ročníku, zaměstnaní rodiče

-

žák 1. a 2. ročníku

-

žák 2. stupně ZŠ Poběžovice - na základě rozhodnutí ředitele školy

-

žáci dle rozhodnutí ředitele školy

V případě, že se v průběhu školního roku bude do ŠD hlásit nový žák, může dojít k vyřazení
jiného žáka ze ŠD a to podle shora uvedených kritérií.
Do ŠD nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci neplatili řádně a včas poplatky za ŠD,
nebo, který závažným způsobem porušil Řád ŠD, nebo, jehož zákonný zástupce je na
rodičovské dovolené.
Do ŠD nebude přijat žák, jehož zákonní zástupci nemají vyrovnané finanční závazky vůči
škole za školní rok 2017/2018 (např. zájmové kroužky, stravování úplata za ŠD).
V Poběžovicích 1. 7. 2018

Ing. Petr Lehner, ředitel školy
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