Školní družina, přihlášky – nejasnosti
Vážení rodiče,
chtěl bych moc poděkovat všem rodičům, kteří si váží práce našich paní vychovatelek a
neztěžují jim jejich pracovní povinnosti. Všechny naše paní vychovatelky jsou vysokoškolsky
vzdělané pedagožky a Vašim dětem se věnují s maximální péčí.
U některých rodičů se ale setkávám s tím, že ne vždy reagují na podněty a prosby
vychovatelek adekvátně. Například v situaci, kdy vychovatelky po rodičích chtějí vyplnění
přihlášek do ŠD na další školní rok nebo opětovné vyplnění formuláře pro odchod žáka.
Pokusím se vysvětlit a Vás, kterým naše požadavky připadají jako byrokratické, tedy moc
poprosit, abyste nám administrativu ŠD nekomplikovali.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jasně stanovuje v paragrafu 9 bodu 5 toto:
(5) Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti družiny uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) nebo
c) je písemná přihláška. Součástí přihlášky k činnosti družiny uvedené v § 2 odst. 1 písm. a)
je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
Rád bych upozornil na tu podmínku „písemná přihláška“. Tedy na každý školní rok musí být
nová písemná a rodiči podepsaná přihláška. I proto tedy není možný el. formulář! A
argument, že škola má „něco v systému“ neobstojí.
Každý rok ředitel školy rozhoduje nově o přijetí žáků do ŠD. ŠD totiž nemůže kapacitně
přijmout všechny žáky, a tak je nutno každý rok aktualizovat údaje. I když se nezměnily. A
jedná se o zájmové vzdělávání, kde na umístění dítěte do ŠD není právní nárok. I proto se
přihlašuje každý školní rok!
Pro nadřízené orgány (ČŠI, KÚ, KHS a další) je přihláška do ŠD na daný školní rok základním
dokumentem, který předkládáme ke kontrole. Škola a ředitel totiž až na základě přihlášek
může posoudit zájem a rozhodnout o přijetí na další školní rok. Mimochodem tím třeba
dáváte najevo, že i příští rok chcete dítě do ŠD dávat. V opačném případě bychom třeba až
v září zjistili, že máme dětí málo nebo naopak příliš!
Rovněž vyplnění všech údajů, i když se nezměnily, je přeci zcela normální. Když posíláte dítě
na tábor, kde už bylo loni, nebo do hudebky či jiného kroužku, kam už chodilo loni, všude
přeci vyplňujete nějakou přihlášku či procházíte zápisem.
V případě, že přihláška nebude obsahovat správně vyplněné údaje, je možno ji dle
správního řízení považovat za neplatnou a škola na ni nemusí brát zřetel. Tedy nemusí dítě
do ŠD přijmout.
Přihlášku si můžete stáhnout na webu školy v levém panelu v sekci „Školní družina“. Můžete
si ji doma v klidu vyplnit a podepsat a poslat po dítěti do školy nebo s podpisem oskenovat a
poslat jako přílohu emailem.
Moc Vám děkuji za pochopení, Mgr. Radek Cvach (ŘŠ)

