
Kritéria pro přijetí žáka  do ŠD při ZŠ T.G. Masaryka Rajhrad, okres 

Brno – venkov, příspěvkové organizace  platná pro školní rok 

2018/2019 
 

 

I. 

ŠD budova Masarykova 96 

 1. – 3. ročník 

1. 

Do ŠD mohou být přijati pouze žáci ZŠ T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-

venkov, příspěvková organizace.    

2. 

Nejprve budou přijati žáci, jejichž rodiče jsou oba zaměstnaní nebo se jedná o 

zaměstnaného rodiče samoživitele (potvrdí zaměstnavatel) a žák je přihlášen k 

docházce  do ŠD denně (min. do 15 hod.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.  

Přednostně budou přijímáni žáci 1. ročníku, kteří splňují kriteria 1. a 2.  

4. 

V případě volné kapacity budou přijímáni žáci 2. ročníku, kteří splňují kriteria 1. 

a 2. 

5. 

V případě volné kapacity budou přijímáni žáci 3. ročníku, kteří splňují kriteria 1. 

a 2.                          

6. 

Pokud zůstane volná kapacita, budou přijati i žáci, kteří mají zaměstnaného jen 

jednoho rodiče, jsou žáky 1. třídy a dochází do ŠD denně (min. do 15 hod.). 

 



7. 

Poté v případě volné kapacity budou přijati žáci, kteří mají zaměstnaného jen 

jednoho rodiče, jsou žáky 2. ročníku a dochází do ŠD denně (min.do 15 hod.). 

 

                                                                8. 

Pokud i poté bude volná kapacita, budou přijati žáci, kteří mají zaměstnaného 

jen jednoho rodiče, jsou žáky 3. ročníku a dochází do ŠD denně (min. do 15 

hod.). 

                                                                9. 

V případě volné kapacity budou přijati i další zájemci. 

                                                               10. 

Pro všechny předchozí body platí,že pokud připadne na jedno místo do doplnění 

maximální kapacity ŠD více zájemců splňujících požadovaná kriteria,přednost 

při přijetí bude mít ten zájemce,který je dle data narození nejmladší. 

                                                               

II. 

ŠD budova Havlíčkova 452 

 4. ročník  

1. 

Do ŠD mohou být přijati pouze žáci ZŠ T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-

venkov, příspěvková organizace.    

                                                             2. 

Nejprve budou přijati žáci, jejichž rodiče jsou oba zaměstnaní nebo se jedná o 

zaměstnaného rodiče samoživitele (potvrdí zaměstnavatel) a žák je přihlášen k 

docházce  do ŠD denně (min. do 15 hod.) .      

3. 

Přednostně budou přijímáni žáci 4. ročníku, kteří splňují kriteria 1. a 2. 



4. 

Pokud zůstane volná kapacita, budou přijati i další žáci, kteří mají zaměstnaného 

jen jednoho rodiče, jsou žáky 4. ročníku a dochází do ŠD denně (min. do 15 

hod.). 

                                                                5. 

V případě volné kapacity budou přijati i další žáci prvního stupně ZŠ, kteří 

docházejí na budovu Havlíčkova 452. 

                                                               6. 

Ranní ŠD v budově Havlíčkova 452 bude v provozu pouze v případě, 

bude-li denně navštěvována minimálně 7 žáky. 

 

III. 

Další ujednání 

                                                                1. 

Ve výjimečných případech, které nejsou specifikovány v článku I. a II., 

rozhodne ředitel školy. 

                                                                2. 

Do ŠD  budova Masarykova 96 (1. – 3. ročník)  přijímáme maximálně 117 žáků, 

tři místa budou rezervována pro případ naléhavé potřeby. 

 Do ŠD  budova Havlíčkova  (4. ročník)  přijímáme maximálně 28 žáků, dvě 

místa budou rezervována pro případ naléhavé potřeby. 

3. 

Termín ukončení podávání přihlášek do ŠD je 15. 6. 2018 do 16 hodin v budově 

ZŠ Masarykova u vedoucí vychovatelky p. A. Hladké 

 

V Rajhradě 1.9.2017                                      PaeDr.Z.Motlíček-ředitel školy 

                                                                                           


