
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny 
Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, 

příspěvková organizace 
 

 

Přihlašování žáků k pravidelné docházce do školní družiny je prováděno na základě písemné 
přihlášky. Termín pro podání písemných přihlášek k pravidelné docházce do školní družiny 
vyhlásí a zveřejní na vývěsce a webu školy pro každý školní rok ředitel školy s dostatečným 
předstihem.   

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení 
školní družiny, která se naplňují nejvýše do počtu 30 zapsaných žáků. Nejvyšší povolený počet 
žáků ve školní družině je 165 žáků.  

Do školní družiny jsou žáci přijímáni na základě podaných přihlášek postupně podle ročníků – 
nejdříve jsou přijati žáci prvního ročníku, následně druhého, třetího, čtvrtého a pátého ročníku. 
Pokud je v rámci přijímání žáků některého z ročníku překročen nejvyšší povolený počet žáků 
ve školní družině, je o zbylá místa ve školní družině mezi žáky tohoto ročníku uskutečněno 
losování, žáci následujícího vyššího ročníku již v takovém  případě nebudou do školní družiny 
přijímáni. Losování proběhne za účasti ředitele školy (nebo statutární zástupkyně ředitele 
školy), zástupce z řad pedagogických pracovníků školní družiny a zástupce zřizovatele. Losovat 
se budou evidenční čísla, která budou žákům přidělena. O průběhu losování bude vystaven 
písemný protokol, který bude následně zveřejněn na vývěsce vedle vstupu do školy (vstup ze 
školního dvora) a na webových stránkách školy. Nevylosovaní a nepřijatí žáci mohou být 
osloveni s nabídkou docházky do školní družiny, pokud se v průběhu roku některý z žáků 
přijatých k pravidelné docházce do školní družiny odhlásí.  

V souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení 
v přístupu ke školní docházce Sp. zn.: 14/2017/DIS/VB ze dne 28. února 2017 mohou být 
upřednostněni žáci, kteří mají ve školní družině sourozence s cílem slaďování osobního 
a pracovního života jejich zákonných zástupců - rodin.  

 

1. 2. 2023   Mgr. Martin Krupa, ředitel školy 

 

 

 


