Základní škola a Mateřská škola Praha – Vinoř
Prachovická 340, 190 17, tel.286850024, IČO 60460865
Přihláška žáka do školní družiny na školní rok 2021/22
Jméno žáka ………………………………..…………………………..

Třída …………………………

Bydliště ………………………………………………………………………………………………………………..
Oba zákonní zástupci žáka zaměstnáni (viz bod 1.a) kritérií)

Ano

Ne

Podpis zákonného zástupce žáka:
zde odstřihněte

Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2021/2022
1. přednostně budou přijímání žáci prvého, druhého a třetího ročníku základní školy
a) jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni nebo podnikají – potvrzení o zaměstnání (u OSVČ
výpis ze živnostenského či obdobného rejstříku) tvoří povinnou přílohu zápisového lístku
do školní družiny a současně
b) kteří využívají (budou využívat) školní družinu pravidelně po její provozní dobu
2. žáci, jejichž rodiče (případně jeden z rodičů pečujících o žáka ve společné domácnosti) jsou
nezaměstnaní, na mateřské či rodičovské dovolené a také ti, kteří nevyužívají provozní dobu školní
družiny pravidelně (časté odchody po obědě, využívání školní družiny pouze některé dny v týdnu
apod.), budou přijati, pokud to dovolí kapacita školní družiny, a to v pořadí podle věku od
nejmladšího k nejstaršímu
3. žáci čtvrtého ročníku budou přijati, pokud to dovolí kapacita školní družiny s tím, že přednostně
budou přijati žáci
a) jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni nebo podnikají – potvrzení o zaměstnání (u OSVČ
výpis ze živnostenského či obdobného rejstříku) tvoří povinnou přílohu zápisového lístku
do školní družiny a současně
b) kteří využívají školní družinu pravidelně po její provozní dobu a současně
c) kteří dojíždí do školy z jiné městské části či obce
4. ředitel školy má právo v průběhu školního roku rozhodnout o vyřazení žáka z docházky do školní
družiny, pokud zjistí zejména, že:
a) prohlášení rodičů uvedené na zápisovém lístku do školní družiny je nepravdivé či neúplné
a/nebo rodič neoznámí písemně řediteli školy změnu svých osobních poměrů týkající se
možnosti pečovat o výše uvedené dítě v odpoledních hodinách, tedy zejména ukončení
pracovního poměru/podnikání OSVČ, nástup na mateřskou či rodičovskou dovolenou
apod.
b) alespoň jeden z rodičů žáka žijícího ve společné domácnosti se žákem se stal
nezaměstnaným a/nebo nastoupil na rodičovskou či mateřskou dovolenou a/nebo přestal
vykonávat zaměstnání či jinou výdělečnou činnost v odpoledních hodinách
c) žák nevyužívá školní družinu plně v rozsahu provozní doby školní družiny, tedy např.
navštěvuje školní družinu jen několik dnů v týdnu či odchází často ihned po obědě
Přijatí žáci dostanou při nástupu do školy zápisový lístek, který vyplněný odevzdají ve školní družině spolu
s čestným prohlášením a případným potvrzením o zaměstnání.

Čestné prohlášení zákonných zástupců žáka:
My, níže podepsaní zákonní zástupci žáka ………………….………., třída……………. tímto
prohlašujeme na svou čest, že:
1. ke dni podpisu tohoto prohlášení, jsme – nejsme (nehodící se škrtněte) oba
zaměstnáni/podnikáme jako OSVČ, což dokládáme potvrzením zaměstnavatele
/výpisem ze živnostenského rejstříku a nemůžeme z tohoto důvodu pečovat o výše
uvedené dítě v odpoledních hodinách
2. oznámíme neprodleně písemně řediteli školy změnu svých osobních poměrů týkající
se možnosti pečovat o výše uvedeného žáka v odpoledních hodinách, tedy zejména
ukončení pracovního poměru/podnikání OSVČ, nástup na mateřskou či rodičovskou
dovolenou apod.
3. jsme byli seznámeni se skutečností, že ředitel školy je oprávněn rozhodnout o vyřazení
výše uvedeného žáka ze školní družiny, pokud
a) toto prohlášení je nepravdivé či neúplné a/nebo
b) neoznámíme neprodleně písemně řediteli školy změnu svých osobních poměrů
týkající se možnosti pečovat o výše uvedené dítě v odpoledních hodinách, tedy
zejména ukončení pracovního poměru/podnikání OSVČ, nástup na mateřskou
či rodičovskou dovolenou apod. a/nebo
c) výše uvedený žák nebude využívat školní družinu plně v rozsahu provozní
doby školní družiny, tedy pokud např. bude například navštěvovat školní
družinu nepravidelně jen několik dnů v týdnu či bude odcházet často ihned po
obědě.
V Praze – Vinoři 1.9.2021
Podpisy zákonných zástupců žáka:

Toto čestné prohlášení odevzdejte na začátku školního roku spolu se zápisovým lístkem a
případným potvrzením o zaměstnání ve školní družině.

