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INFORMACE K ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

pro školní rok 2022/2023 

 

„Žádosti o přijetí do ŠD“ 

• Žádosti o přijetí budou ke stažení na webových stránkách školy www.skolazelesice.cz -> ŠD -> zápis 

do ŠD od 11. 4. 2022. Formulář po vyplnění vytisknete, podepíšete a doručíte jedním z níže uvedených 

způsobů do ZŠ. Škola přidělí Vaší žádosti registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena. 

• Pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo uděleno 

vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, bude vypsán zvláštní zápis, který 

proběhne 1. 6. 2022. 

 

Sběr „Žádostí o přijetí do ŠD“ 

• Sběr podepsaných žádostí probíhá v termínu od 25. do 29. dubna 2022, a to těmito způsoby: 

1. poštou, obálku označte „ZÁPIS DO ŠD“ 

2. do bílé poštovní schránky v zádveří školy, a to v neprůhledné obálce v pracovní dny od 7:00 

do 16:00 hodin. Obálku označte „ZÁPIS DO ŠD“ 

3. do datové schránky školy. Datová schránka: ficmcss 

4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat běžný e-mail), na e-mailovou 

adresu epodatelna@skolazelesice.cz 

5. žák předá ve škole třídní učitelce 

6. osobním podáním vedoucí vychovatelce (ve výjimečných případech) dle předchozí 

telefonické domluvy. 

Kritéria pro přijetí žáků do ŠD pro rok 2022/2023 – samostatná příloha 

 

Termín zápisu: 25. – 29. 4. 2022 (sběr žádostí) 

Výsledky přijímacího řízení 

Každá přijatá „Žádost o přijetí do ŠD“ je vedena pod registračním číslem, které obdržíte na vámi uvedenou e-

mailovou adresu.  

Před vydáním „Rozhodnutí“ má zákonný zástupce možnost od 27. 4. do 29. 4. 2022 nahlédnout a vyjádřit se 

k podkladům pro rozhodnutí. V případě zájmu si telefonicky rezervujte čas v odpoledních hodinách.  

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem je 9. 5. 2022 po 

12. hodině. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí do školní družiny, budou zveřejněna seznamem 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném  
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místě na „Úřední desce“ u hlavního vchodu do budovy školy a na portálu školy  www.skolazelesice.cz -> ŠD 

-> zápis do ŠD a na Úvodní stránce -> úřední desce.  

Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují Rozhodnutí o přijetí za oznámená. V případě zájmu si 

rozhodnutí o přijetí dítěte může zákonný zástupce vyzvednout osobně od 9. 5. 2022 v odpoledních hodinách 

po předchozí telefonické domluvě v kanceláři ředitelky školy. 

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí do školní družiny, si zákonný zástupce může vyzvednout 

osobně v základní škole 9. 5. 2022 v odpoledních hodinách na základě telefonické domluvy v konkrétní čas. 

Po tomto datu budou rozhodnutí o nepřijetí doručena zákonnému zástupci dítěte Českou poštou poštovní 

zásilkou do vlastních rukou. 

 

 

V Želešicích 23. 3. 2022 

 

 

Mgr. Jana Cacková, ředitelka 

http://www.skolazelesice.cz/
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