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Základní škola Brno, příspěvková organizace
se sídlem Bakalovo nábřeží 8, 639 00 Brno

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
část:  18. PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:    ZS – 1538/2014 

Vypracoval: PhDr.Yveta Gašparcová, ředitelka školy 

Schválil: PhDr.Yveta Gašparcová, ředitelka školy

 

Pedagogická rada projednala dne    29. 8. 2014

Směrnice nabývá platnosti ode dne:     1. 9. 2014

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:     1. 9. 2014
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které 
tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 165, odst.1) písm. a) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon)  v platném znění a  v souladu
s vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

    
1. Ředitelka školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školní družiny.

2.  Zákonní  zástupci  žáků  přihlašují žáky do  školní družiny prostřednictvím zápisových
lístků. Školní družina může být naplněna maximálně do výše stanovené cílové kapacity.
Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do školní družiny je vyšší než umožňuje cílová
kapacita, rozhoduje ředitelka o přijetí žáka do školní družiny na základě těchto kritérií:

a) Přednostně jsou přijímáni uchazeči jejichž oba zákonní zástupci jsou v pracovním poměru.
b) Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří jsou z jiného než spádového obvodu školy. 
c) V případě, že se uvolní v průběhu roku kapacita ve školní družině, mohou být dodatečně

přijati další uchazeči.

Ve školní družině je určena  jako  vedoucí  zaměstnanec  vedoucí  vychovatelka,  která  zajišťuje
přihlašování a  odhlašování žáků,  vybírání poplatků,  předávání informací rodičům,  vyřizování
námětů a stížností.
Nejpozději k 31. 10. každého roku jsou zákonní zástupci žáka informováni o výsledcích přijetí do
školní družiny.  

      
  

 Závěrečná ustanovení
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1. Kontrolou  provádění  ustanovení  této  směrnice  je  statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.

2. O kontrolách provádí písemné záznamy
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem :  1. 9. 2014

V Brně dne  1. 9. 2014

PhDr. Yveta Gašparcová
ředitelka školy
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