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

Strážku ve školním roce 2022/2023.  

Kroužek bude otevřen, jen pokud se přihlásí minimálně 6 žáků.  

Škola vybírá poplatek ve dvou platbách (za období říjen – prosinec, leden – květen): 

poplatek je stanoven 150 Kč za měsíc. 

Přihlášky odevzdejte třídním učitelům do 30. 9. 2022. 

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

Ve Strážku 26. 9. 2022 

 

 

 

 

 

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

Přihláška do zájmového kroužku pro školní rok 2022/2023 

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 lektorem krožku 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:………………………..            

 

 

Název, vedoucí kroužku poplatek den 

Přírodovědně-badatelský kroužek 

(2. - 6. ročník) 

Jana Sotirovová 

150 Kč /měsíc čtvrtek 13.00 - 14.15 

Sportovní kroužek (1. - 3. ročník) 

Jitka Exlová 
150 Kč /měsíc pátek 13.00 – 14.15 

Sportovní kroužek (4.– 9. ročník) 

Jitka Exlová 
150 Kč /měsíc středa 13.00 – 14.15 

Dramatický kroužek (max 12 

žáků) Lenka Koukolová 
150 Kč /měsíc 

čtvrtek 14.20 – 15.30 

(16.00) 

Prakticky a hravě s němčinou (pro 

6.- 9. ročník; 

 pouze říjen – prosinec) 

Vendula Dobešová 

bez poplatku, hrazeno z dotace úterý 12:40 – 13:25 

Edukačně stimulační skupiny pro 

předškoláky (v MŠ)  
150 Kč /měsíc bude upřesněno 


