
Zápisní lístek – Školní družina školní rok 2022-2023  

       ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, 53002 Pardubice   

Registrační číslo WD……………./2022 (vyplní škola) 

Jméno a příjmení dítěte 

   
  

Třída (šk.rok 2022/2023)  

Datum narození    

OZNAČTE pouze jednu možnost: 
 

o Přihlašuji své dítě k pravidelné denní docházce (nejméně 4 dny v týdnu). 
 

o Přihlašuji své dítě k pravidelné docházce (v rozsahu nejméně 1x za dva týdny). 
 
 

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠW přihlášené k pravidelné 
denní docházce. 

V případě přijetí žáka do ŠD obdrží zákonný zástupce přílohu k zápisovému lístku 
„Záznamy o propouštění dítěte ze školní družiny“, kde budou konkretizovány časy 
odchodu a pověřené osoby k vyzvednutím žáka.   

 Měsíční poplatek za pobyt v ŠD je 300 Kč a je hrazen ve dvou částkách. Částka 

300 Kč zahrnuje pobyt v ranní i odpolední družině. Docházka do ranní družiny 

může být nepravidelná, podle potřeby zákonných zástupců.   

platba za září – prosinec 1 200 Kč – do 20. 9.  

platba za leden – červen 1 800 Kč do 20. 1.   

Platby jsou zasílány na účet č. 2200779978/2010. Variabilní symbol je 1010, do 

poznámek uveďte jméno žáka. Při zápisu dítěte do ŠD jsem byl(a) seznámen(a) 

s řádem ŠD (na webových stránkách školy www.waldorfpardubice.cz) a s kritérii 

přijetí do ŠD (druhá strana zápisového lístku).       

                                                                                ………………………………………………..                              

                                                                                    Podpis zákonného zástupce                                                                   

http://www.waldorfpardubice.cz/
http://www.waldorfpardubice.cz/


 PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ  

O přijímání žáků do školní družiny (školní družina I, školní družina II, školní 

družina III-„klubík“) rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných 

náležitostí v zápisovém lístku a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na 

kapacitu školní družiny (80 žáků). Činnost družiny je určena přednostně pro 

žáky 1. stupně ZŠW přihlášené k pravidelné denní docházce. 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023:  

• věk účastníků (od nejmladších účastníků) k 1.9.2022 

6 let 7 bodů  

7 let 6 bodů  

8 let 5 bodů  

9 let 4 body  

10 let 3 body  

11 let 2 body  

12 let 1 bod 

 

• ročník, který žák navštěvuje k 1.9.2022 

1. ročník – 5 bodů  

2. ročník – 4 body  

3. ročník – 3 body  

4. ročník – 2 body  

5. ročník – 1 bod  

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.           
V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů 
rozhodne ředitel školy podle data narození. Kritéria budou při přijímání žáků do 
školní družiny využita pouze v případě, že počet dětí z 1. – 4. tříd, které se školní 
družiny („klubíku“) budou hlásit, bude vyšší než stanovená kapacita 80 žáků.  


