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

Brno - venkov a způsob podání přihlášky platný pro školní rok 

2022/2023 
 

I. 

ŠD budova Masarykova 1. – 3. ročník 

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

příspěvková organizace, kteří byli písemně přihlášeni v řádném termínu. 

 

2. Nejprve budou přijímáni žáci 1.ročníku, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni nebo je 

matka samoživitelka.  

 

3. Poté budou přijímáni žáci 2.ročníku, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni nebo je matka 

samoživitelka. 

 

4. V případě volné kapacity budou přijímáni žáci 3.ročníku, jejichž rodiče jsou oba 

zaměstnáni nebo je matka samoživitelka. V případě překročení kapacity budou 

přednostně přijímáni zájemci na základě věku od nejmladšího po nejstaršího.  

 

II. 

ŠD budova Havlíčkova 4. - 5. ročník  

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

           příspěvková organizace, kteří byli písemně přihlášeni v řádném termínu. 

 

      2.  Nejprve budou přijímáni žáci 4.ročníku, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni nebo je  

           matka samoživitelka. 

 

      3.  Poté v případě volné kapacity budou přijímáni žáci 5.ročníku, jejichž rodiče jsou oba 

           zaměstnáni nebo je matka samoživitelka. V případě překročení kapacity budou 

           přednostně přijímáni zájemci na základě věku od nejmladšího po nejstaršího. 

 

 

 

 



III. 

Další ujednání 

1. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka k zájmovému vzdělávání na obou budovách 

se postupuje od kritéria č. 1 po kritérium č. 4. 

 

2. V případě, že nebude dodržen řádný termín odevzdání přihlášky do ŠD, bude žák 

přijat pouze při nenaplnění kapacity.   

 

3. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do ŠD je počet volných míst 

(kapacita ŠD). 

 

4. Ve výjimečných případech, které nejsou specifikovány, rozhodne ředitel školy.  

 

5. Způsob a termín podání přihlášek do ŠD je každoročně zveřejněn na školním webu a 

prostřednictvím systému Edupage. 

 

IV. 

Počet míst ve ŠD 

ŠD budova Masarykova – 146 míst                                 ŠD budova Havlíčkova – 28 míst 

 

V. 

Způsob podání přihlášky 

- osobně ve škole na ulici Masarykova v období od 4. do 6.května 2022 od 14 do 17 

hodin (žáci současných 1. – 4.tříd) a v úterý 10.května 2022 od 14 do 18 hodin 

v budově školy na ulici Havlíčkova (pro žáky budoucích 1.tříd) 

- zasláním do datové schránky školy (i7zms9b) od 4.5. do 10.5.2022 

- poštou na adresu školy od 4.5. do 10.5.2022 

- přihlášku naleznete na www.zsrajhrad.cz (úřední deska – formuláře – zápisní lístek do 

školní družiny), nezapomeňte prosím na razítko zaměstnavatele! 

- výsledky přijetí či nepřijetí žáka budou zveřejněny na školním webu školy dne 

10. 6. 2022. 

 

v Rajhradě dne 4. 4. 2022 

 

                                                                                     PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy 

http://www.zsrajhrad.cz/

