ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ 43
Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 309 311, mobil 737 034 280
e-mail: skola@zslinecka.cz, web www.zslinecka.cz
V Českém Krumlově 30. 6. 2020

č.j.: 197/2020

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD ZŠ Linecká 43
pro školní rok 2020/21
Školní družina nabízí výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mladším žákům
1. stupně, přihlášených k pravidelné denní docházce.
Na přijetí žáka do ŠD není zákonný nárok. O umístění žáka do školní družiny rozhoduje
ředitel na základě žádosti o přijetí (Zápisového lístku do ŠD) a posouzení žádosti
z hlediska kritérií pro přijetí. Jeho rozhodnutí se neřídí správním řádem.
Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD (2 oddělení = celkem 60 žáků).
Kritéria pro přijetí do ŠD:
1. Do ŠD může být přijat pouze žák Základní školy Český Krumlov, Linecká 43.
2. Do ŠD se přednostně se přijímají žáci 1. a 2. tříd.
3. Žáci 3. třídy budou přijati (od středy 16. září), pokud toto přijetí umožní kapacita školní
družiny v následujícím pořadí:
a) žáci, kteří dojíždějí do školy z jiných obcí (mají trvalé bydliště mimo Český Krumlov)
b) žáci, kteří mají v nižších ročnících sourozence, který navštěvuje ŠD
c) dále rozhoduje pořadí doručení žádostí o přijetí ostatních žáků 3. třídy, popřípadě
4. tříd.
Přihlášky do školní družiny musejí být podány nejpozději do úterý 15. září 2020 (lze už i
poslední srpnový týden) k rukám pověřené vychovatelky nebo ředitele školy. Zápisový
lístek do ŠD lze doručit osobně v papírové formě vyplněné a podepsané nebo
elektronicky

oskenovaný

dokument

(vyplněný

–

podepsaný

na

mail:

matouskova@zslinecka.cz, kurz@zslinecka.cz nebo skola@zslinecka.cz).
Rozvrhy tříd najdete poslední srpnový týden na internetových stránkách školy.
Úhrada za ŠD činí 150 Kč/žák/měsíc, probíhá ve dvou bezhotovostních splátkách
prostřednictvím on-line pokladny do 30. září 2020 (600 Kč - období září - prosinec) a
následně do 31. ledna 2021 (900 Kč - období leden - červen).

