
      
       Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice 
      Tel.: 585 389 343 

      mail: zsbohun@bohunovice.cz 
 

      IČO: 00849251     

_________________________________________________________________________ 
 

VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, ZVEŘEJNĚNÍ KRITÉRIÍ 

 dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 

vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání  

 

Pro školní rok 2022/2023 bude družina naplněna do počtu 115 žáků. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního 

stupně základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, přihlášené k pravidelné denní 

docházce. 

 

Pro přijetí uchazeče k činnosti školní družiny jsou stanoveny tyto podmínky: 

 Včasné odevzdání písemné přihlášky, termín do 30. 6. 2022, součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných 

zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.  

 

Písemné přihlášky je možné dodat následujícím způsobem: 

 Osobně na adrese Základní školy: Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice v době od 7:00 – 13:00 hod.  

(kancelář ředitele školy nebo u vedoucí vychovatelky p. Zbraňkové). 

 

Kritéria pro přijetí uchazeče k činnosti družiny: 

 

Skupiny Kritéria pro zařazení do skupiny a přidělení 
bodů 

A. Bodové 
ohodnocení 

Každému uchazeči 
v této kategorii 
bude přiděleno 

B. Postup v případě 
rovnosti bodů po bodovém 
ohodnocení ve skupině dle 

sloupce A 

Skupina 1 Uchazeči žáků 1. tříd 100 bodů Přihlášky s rovným počtem 
bodů budou zařazeny do 

pořadníku dle data narození 
uchazeče od nejmladšího 

k nejstaršímu 

Skupina 2 Uchazeči žáků 2. tříd 90 bodů Přihlášky s rovným počtem 
bodů budou zařazeny do 

pořadníku dle data narození 
uchazeče od nejmladšího 

k nejstaršímu 

Skupina 3 Uchazeči žáků 3. tříd 80 bodů Přihlášky s rovným počtem 
bodů budou zařazeny do 

pořadníku dle data narození 
uchazeče od nejmladšího 

k nejstaršímu 

Skupina 4 Uchazeči žáků 4. tříd 70 bodů Přihlášky s rovným počtem 
bodů budou zařazeny do 

pořadníku dle data narození 
uchazeče od nejmladšího 

k nejstaršímu 

Skupina 5 Uchazeči žáků 5. tříd 60 bodů Přihlášky s rovným počtem 
bodů budou zařazeny do 

pořadníku dle data narození 
uchazeče od nejmladšího 

k nejstaršímu 
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