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Přihláška do školní družiny
výše poplatku za vzdělávání žáka ve školní družině na příslušný školní rok je stanovena směrnicí vydanou do
konce předchozího školního roku

Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………..
Třída: …………………………………………………………………….
Poznámka: (jiná sdělení zák. zástupce škole, např. zdravotní omezení žáka-yně)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Souhlasím s využitím osobních údajů o žákovi z centrální databáze školy a se zveřejňováním
fotodokumentace k prezentačním účelům.
Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem ŠD a souhlasím s jeho obsahem.

Den

Hodina
odchodu

Zodpovědná
osoba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Datum ……………………

Podpis zákonného zástupce ……………..………………..
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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
platí pro školní rok 2018 - 2019
Termín odevzdání přihlášek do ŠD: od 4. 6. 2018 do 28. 6. 2018 nebo od 27. 8. nejpozději do
3. 9. 2018 osobně k rukám vedoucí vychovatelky ŠD.
Přednostně se přijímají:
1. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
2. žáci 1. – 3. ročníku
3. žáci dojíždějící
4. žáci, kteří budou navštěvovat ŠD více dnů v týdnu
5. žáci žijící s jedním zaměstnaným rodičem
6. žáci zaměstnaných rodičů
7. žáci, jejichž sourozenci již navštěvují naši školu
8. žáci, jejichž zákonní zástupci zajišťovali úhradu příspěvků do ŠD ve stanoveném
termínu
9. žáci, kteří odevzdali dříve zápisní lístek
10. žáci s trvalým pobytem ve spádových obvodech
11. žáci nižších ročníků
Kritéria jsou řazena po řadě dle priority.
Poznámky:
Žáci 4. a vyšších ročníků se přijímají dle možnosti na doplnění kapacity jednotlivých
oddělení ŠD.
Žáci mohou být přijímáni i během školního roku (tj. pokud odevzdají přihlášku po
stanoveném termínu na začátku školního roku), pokud nebude naplněna kapacita
jednotlivých oddělení ŠD.
Ve výjimečných případech může ředitel školy rozhodnout o přijetí žáka ze závažných
důvodů (např. doporučení odborného lékaře či sociálního odboru MěÚ) i mimo výše
uvedená kritéria.
V Mělníku dne 14. 3. 2018
Mgr. Vladimír Škuta v. r.
ředitel školy

