ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTOVINY, OKRES TÁBOR

PŘIHLÁŠKA
DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU
Jméno a příjmení: ………………………………….….….. Třída: ..…………… Školní rok: 2017/18
Souhlasím s tím, aby náš syn/naše dcera navštěvoval/a zájmový kroužek ZŠ a MŠ Chotoviny ve školním roce
2017/2018. Prohlašuji, že jsme seznámeni s charakteristikou kroužku, nejsme si vědomi žádných omezení, která by
našemu dítěti znemožňovala účast na běžné činnosti a akcích, a rovněž bereme na vědomí výši poplatku. Poplatek
za první pololetí uhradíme do 31. 10. 2017. Činnost kroužku se řídí Vnitřním řádem ŠD a Vnitřním řádem ŠK.

Pravidla pro přihlášení a odhlášení:
•

•
•
•
•
•

Pouze podpis zákonného zástupce u zájmového kroužku znamená přihlášení.
Odhlásit se ze zájmového kroužku je možné pouze v pololetí písemně u zástupce ředitele
školy.
Nepřítomnost žáka v zájmovém kroužku je omluvena nepřítomností žáka ve škole.
V předem známé nepřítomnosti předá žák vyučujícímu zájmového kroužku písemnou
omluvenku podepsanou zákonným zástupcem.
Přihlášku do zájmového kroužku je žák povinen odevzdat svému třídnímu učiteli nejpozději
7. 9. 2017.
Poplatek za kroužek za 1. pololetí je třeba uhradit nejpozději do 31. 10. 2017
bezhotovostním převodem na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři zástupce ředitele
v době pokladních hodin.
O celkové výši poplatků a způsobu bezhotovostní úhrady za 1. pololetí budete informováni
dopisem, teprve poté můžete poplatek uhradit.

ZPŮSOB PLATBY
Označte jednu z variant, jakým způsobem uhradíte poplatek za ŠD, ŠK a kroužky:

Svolením k inkasu (škola si platbu strhne z vašeho účtu) - číslo účtu:……………………../…….
Jednorázovým příkazem (vy musíte zadat příkaz bance, vždy uvádějte variabilní symbol platby).
V hotovosti v kanceláři zástupce ředitele pouze v době pokladních hodin.
pondělí: 7,40 - 8,00 a 14,00 - 16,00; středa, čtvrtek: 7,40 - 8,00
Podpis zákonného zástupce žáka / žákyně:………………………………………

1

Název
Florbal dívky
pro 4. – 9. třídu
Florbal chlapci
pro 1. – 3. třídu
Florbal chlapci
pro 4. – 5. třídu
Florbal chlapci
pro II. stupeň
Gymnastika

Vedoucí

Termín

Poplatek

N. Havlíková

čtvrtek
od 15,00 do 16,00
pátek
od 12,00 do 13,00
pátek
od 13,00 do 14,00
pátek
od 14,00 do 15,00
úterý
od 15,00 do 16,00
úterý a čtvrtek
od 18,00 do 19,00
úterý
od 14,00 do 16,00
středa
od 14,00 do 16,00
pátek
od 15,00 do 17,00
pondělí
od 15,00 do 16,00
pondělí
od 14,00 do 15,00
pondělí
od 13,00 do 14,00
pondělí
od 14,00 do 15,00
středa
od 15,00 do 16,00
pondělí
od 14,00 do 15,00
čtvrtek
od 15,00 do 16,00

100 Kč

P. Havlík
P. Havlík
P. Havlík
Z. Kašíková

Karate

K. Doležal

Keramika

I. Bětíková

Keramika

V. Martínková

Myslivecký kroužek
pro 3. – 9. třídu
Odznak zdatnosti,
desetiboj pro 3. – 9. třídu
Ruční práce pro I. stupeň
Sborový zpěv
pro I. stupeň
Sborový zpěv
pro II. stupeň
Sportovní hry
pro II. stupeň
Sportovní kroužek
pro I. stupeň
Základy hry na kytaru
pro 2. – 9. třídu

R. Passler
P. Elhenický
M. Zemanová
M. Honzová
M. Honzová
I. Miloschewitschová
M. Fürbachová
Y. Kaňová

Keramika a Myslivecký kroužek probíhají jednou za 14 dní.

2

100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
200 Kč
240 Kč
240 Kč
0 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

Podpis

