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Ve Štítech dne 1.9.2021

Kritéria přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školního klubu, stanovuje ředitelka školy kritéria
pro přijímání dětí do školního klubu v případě, kdy zájem přesahuje kapacitu zařízení.
Dle § 9, odst. (4) vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání, se o přijetí účastníka k činnosti školního
klubu (dále jen ŠK) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných
zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠK. Na přijetí žáka do školního
klubu není nárok.
Pravidla pro přijetí do ŠK:
1.

Zákonní zástupci žáka odevzdají do stanoveného termínu ve školním klubu písemnou přihlášku do ŠK.
Přihlášky budou zákonným zástupcům žáků předány pedagogickými pracovníky ŠK a lze je stáhnout
na adrese: www.zsstity.cz: Základní škola a mateřská škola Štíty - FORMULÁŘE

2.

Pokud bude po termínu odevzdání přihlášek zájemců o přijetí do školního klubu více, než je jeho
kapacita, rozhodne o přijetí žáků na základě dále uvedených kriterii ředitelka školy.

3.

Zákonní zástupci budou o přijetí/ nepřijetí žáka do ŠK informováni.

4.

Žák, jehož zákonní zástupci odevzdali přihlášku po termínu, bude přijat pouze za předpokladu, že
nebude kapacita ŠK naplněna.

5.

V případě, že se v průběhu školního roku uvolní místo ve školním klubu, budou zákonní zástupci žáků,
kteří nebyli přijati, o této okolnosti informováni. Pokud bude více zájemců, než volných míst, bude
opět postupováno podle dále uvedených kritérii přijetí do ŠK.

6.

Konečné rozhodnutí o přijetí žáka do ŠK má ředitelka školy. Ta může při rozhodování o přijetí žáka
do ŠK zohlednit i další závažné souvislosti jako např. zdravotní stav či sociální znevýhodnění žáka.
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KRITÉRIA přijetí do ŠK:
Při rozhodování o přijetí žáka k pravidelné či nepravidelné docházce do ŠK v případě, kdy zájem
přesahuje kapacitu zařízení, bude ředitelka školy postupovat postupně podle těchto kritérií:
1. Do ŠK budou přijati žáci Základní školy a mateřské školy Štíty, okres Šumperk
2. Přednostně budou přijímáni žáci I. stupně, kteří se z kapacitních důvodů a dle kritérií o přijetí žáků do
školní družiny nemohli stát účastníky školní družiny.
3. Přijímáni budou žáci 6. ročníku, kteří mají bydliště mimo město Štíty.
4. Přijímáni budou žáci 6. ročníku, kteří mají bydliště v místních částech Štítů (Březná, Heroltice, Crhov).
5. Přijímáni budou žáci II. stupně, kteří jsou žáci dojíždějící a v ranních či odpoledních hodinách musí
čekat déle než 15 min na další autobusový spoj nebo přijíždí před 7:00 hod do školy.
6. Přijímáni budou ostatní žáci II. stupně.
Do školního klubu nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci neplatili v předchozím školním
roce řádně a včas poplatky za ŠK nebo žák, který závažným způsobem porušil Vnitřní řád školního klubu.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy
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