
ZŠ a MŠ Strážek informuje o možnostech zapojení dětí do volnočasových aktivit (kroužků) ve 

Strážku ve školním roce 2017/2018. 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 6 žáků. Přihlášky 

odevzdejte třídní učitelce do pondělí 2. 10. 2017. 

 Ostatní kroužky budou otevřeny dle domluvy s organizátorem. 

Časy uvedené v tabulce mohou být změněny podle zájmu o kroužky. Ve Strážku 27. 9. 2017 

 

ZŠ a MŠ Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53 

Přihláška do zájmového kroužku pro školní rok 2017/2018 

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. 

Účastník: 

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

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

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

Zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení:……………………………………………………….Tel.:…………………….e-

mail:………………………… 

Bydliště:………………………………………………………………………PSČ………………………………… 

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

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

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. 

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

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

Datum:………………………..                          

 

NABÍDKA ZŠ A MŠ STRÁŽEK 

Název, vedoucí kroužku poplatek  den 

Dramatický kroužek   
Mgr. Jan Kolegar 

Září – prosinec                    200,- 
ukončení po premiéře, přihlášky 
byly odevzdány již v červnu! 

 středa  
12:50 – 14:15 

Aj pro nejmenší - MŠ 
Mgr. Nikola Peterová               

Říjen – prosinec                  150,-  úterý 
13,45 – 14, 15 

Technický kroužek (Merkur, 
dílna) – 1.st. 
Mgr. Jaroslava Zelinková 
 

Říjen – prosinec                  150,-  čtvrtek 
13,30 – 14,15 

Fyzika nás baví, 2. -9.r. 
Mgr. Ilona Pličková 

Říjen – prosinec                   150,-  pondělí 
13,30 – 14, 15 

Doučování z Matematiky pro 
9.r. 

Říjen – leden      ( z dotace Moderní 
formy výuky) 

 Středa  
13,00 – 14,00 

Edukačně stimulační sk.pro 
předškoláky - MŠ   
Bc. Kateřina Dvořáčková 

začátek v říjnu – 10 lekcí    125,-  Čtvrtek 
15,00 – 16,00 

NADÍDKY OD JINÉ INSTITUCE, FYZICKÉ OSOBY 

Sportovní hry  
Jitka Exlová 
 

800 Kč za rok 
(výše poplatku je stanovena paní 
Exlovou) 

1. skupina (MŠ + 1.r.) 
2. skupina (1. stupeň) 
dvě  skupiny se otevřou jen při 
dostatečném počtu přihlášených 

 středa 
 
 
 
12,20 – 13, 10 
13,25 – 14, 30 

DDM Bystřice n. P.  info v zaslaném letáčku   

    


