ZŠ a MŠ Strážek informuje o možnostech zapojení dětí do volnočasových aktivit (kroužků) ve
Strážku ve školním roce 2018/2019. Zároveň předáváme nabídku jiných institucí nebo
fyzických osob. Zodpovědnost za děti přihlášené do aktivit nabízených jinou institucí má osoba,
která kroužek vede.
Škola vybírá poplatek za období říjen – prosinec, leden - květen:
50 Kč za měsíc, kroužek se koná každý týden
25 Kč za měsíc, kroužek se koná jedenkrát za 14 dní
Kroužek, který nabízí škola bude otevřen jen pokud se přihlásí minimálně
odevzdejte třídním učitelům do

6 žáků. Přihlášky

čtvrtku 27.9. 2018.

Peníze za kroužek prosím odevzdejte vedoucímu kroužku na první schůzce kroužku.

Ve Strážku 21. 9. 2018

ZŠ a MŠ Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53
Přihláška do zájmového kroužku pro školní rok 2018/2019
Název kroužku:………………………………..den …………cena: říjen-prosinec………leden – květen…..…..
Název kroužku:……………………………… . den ……….. cena: říjen-prosinec………leden – květen…….…
Název kroužku:……………………………… .den ………..cena: říjen-prosinec………leden – květen…………
Platba za kroužek bude vybírána v hotovosti třídním učitelem ve dvou splátkách a předána účetní školy.

poplatek
Září – prosinec
200,ukončení po premiéře,
přihlášky byly odevzdány již
v červnu!
1 x za 14 dní, pro 1.-9.r.

den

Účastník:

středa
12:50 – 14:15

Jméno:……………………………………Příjmení…………………………………………………………………

pondělí – lichý týden
13,30 – 14,15

Upozornění na zdravotní stav…………………………………………………….

Pěvecký
Ilona Pličková

1 x za 14 dní, pro 1.-9. r.

pondělí – sudý týden
13,30 – 14,15

Aj pro předškoláky
Lucie Špačková

MŠ, každý týden

středa
14,00 - 14,45

Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:……………………………………………………….Tel.:…………………….email:…………………………

Technický kroužek (Merkur,dílna)
Jaroslava Zelinková

1 x za 14 dní, pro 1. – 5. r.

čtvrtek
13,30 – 14,15

Dítě bude po skončení kroužku (akce) odcházet: samostatně ANO - NE

Příprava na přijímací zkoušky - M
Jaroslava Zelinková

zdarma, bude se konat dle
potřeby žáků

čtvrtek
14,15 – 15,15

(uveďte)…………………………………………………………………………………….

Edukačně stimulační skupiny pro
předškoláky– MŠ, Kateřina
Dvořáčková
Kroužky nabízené jinými
institucemi:

zahájení bude v říjnu

termín bude
upřesněn v říjnu

Souhlasím s docházkou dítěte do zájmového kroužku. Čas konání kroužku oznámí vedoucí kroužku. V době
svátků a školních prázdnin se činnost kroužku nekoná. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací
(
( s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod.). Nepřítomnost dítěte je nutné sdělit vedoucímu kroužku. V
případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny (místo, den, doba činnosti kroužku). Odhlášení
z kroužku je nutné dát písemně. Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro
propagaci. S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních údajů.

Název, vedoucí kroužku
Dramatický kroužek
Jan Kolegar

Fyzika nás baví
Ilona Pličková

Taneční kroužek, MŠ + 1.tř.
Pohybové aktivity -Krucemburk,
Radka Večeřová
Logohrátky MŠ + 1.tř.
MAP II pro ORP Bystřice n. P.

350 Kč/ půl roku

Rodné číslo:…………………………………..Bydliště:…………………..………………PSČ…………………..

pondělí
14,15 – 14,45

Bydliště:………………………………………………………………………PSČ…………………………………
v doprovodu

Podpis účastníka:…………………………………………………………………………………………………

zdarma, běží od 18.9.

úterý – každé třetí

Časy i dny uvedené v tabulce mohou být změněny podle zájmu o kroužky.

Podpis zákonného zástupce:………………………………………………………………………………..……
Datum:………………………..

