
Školní družina při Základní škole, Praha 10, Švehlova 12/2900 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁPIS A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Žáka do ŠD přihlašují zákonní zástupci vyplněním přihlášky (zápisový lístek s uvedením 

rozsahu docházky do školní družiny). Pro přihlášené žáky je docházka povinná. O přijetí žáků 

do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Přijetí žáka do školní družiny je nenárokové. Žák 

není automaticky přijat do ŠD po odevzdání vyplněné přihlášky. 

Kapacita školní družiny je 210 žáků. Do školní družiny jsou přednostně umístěni žáci z 1. a 2. 

ročníků (pokud to kapacita umožňuje i 3. a 4. ročníků).  

Zápisový lístek si vyzvedněte od 5. března do 9. března 2018 ve vrátnici školy nebo je ke 

stažení na www.zssvehlova.cz; zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků obdrží 

zápisový lístek u Zápisu dne 4. – 5. 4. 2018. 

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce 

žáka zápisový lístek nejpozději do 27. dubna 2018 kmenové vychovatelce do školní 

družiny nebo vedoucí ŠD a poté obdrží registrační číslo. 

O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do 15. května 2018 a vyrozumí o tom 

zákonné zástupce zveřejněním na veřejné desce školy a na www.zssvehlova.cz (podle 

registračního čísla, které bylo přiděleno při předávání vyplněného zápisového lístku). 

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy 

postupovat podle těchto kritérií: 

1. Žáci budoucího 1. ročníku Základní školy, Praha 10, Švehlova 12/2900; pravidelná 

docházka do školní družiny; zákonní zástupci žáků jsou zaměstnaní. 

2. Žáci budoucího 2. ročníku Základní školy, Praha 10, Švehlova 12900; pravidelná 

docházka do školní družiny v uplynulém školním roce a ve školním roce budoucím; 

zákonní zástupci žáků jsou zaměstnaní; dobrá platová morálka v uplynulém roce. 

3. V případě volné kapacity žáci budoucího 3. ročníku Základní školy, Praha 10, 

Švehlova 12/2900; pravidelná docházka do školní družiny v uplynulém školním roce a 

ve školním roce budoucím; zákonní zástupci žáků jsou zaměstnaní; dobrá platová 

morálka v uplynulém školním roce; v případě převýšení kapacity ŠD - losování. 

4. V případě volné kapacity žáci budoucího 4. ročníku Základní školy, Praha 10, 

Švehlova 12/2900; pravidelná docházka do školní družiny v uplynulých školních letech 

a ve školním roce budoucím; zákonní zástupci žáků jsou zaměstnaní; dobrá platová 

morálka v uplynulých letech. V případě převýšení kapacity ŠD – losování. 

Žáci přihlášeni po 27. dubnu 2018 budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění místa 

ve ŠD budou jejich zákonní zástupci informováni vedoucí ŠD.  

V Praze dne 29. 1. 2018 

Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy 


