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OBECNÉ INFORMACE – ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
• kroužek bude probíhat vždy ve stanoveném termínu a čase, který bude upřesněn začátkem září 
 vedoucí kroužku je povinen informovat žáky i rodiče o případném odpadnutí kroužku a termínu jeho nahrazení 

 zákonný zástupce je povinen omluvit neúčast na kroužku písemnou formou 
 
Kroužky budou otevřeny dle situace a za těchto podmínek: 

• skupina se skládá z dětí z jedné třídy (do max. počtu kapacity) 
• skupina se skládá z dětí maximálně ze dvou tříd a současně charakter práce kroužku dovoluje individuální 

práci s rozestupy minimálně 2 m (do max. počtu 10) 

V případě, že nebude možné splnit tyto podmínky, kroužky nebudou otevřeny. V případě nepříznivé či nejasné 

situace ohledně výskytu COVID-19 bude otevření kroužků posunuto. O otevření kroužku a přijetí Vás budou 
informovat příslušní vedoucí kroužků. 
 

 přihlášky se odevzdávají od 2. 9. do 14. 9. 2020 u osob viz „Přehled kroužků“ 
 činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 5. 10. 2020 
 cena kroužku za 1 pololetí je 350 Kč (0,- Kč pro děti navštěvující ŠD) + případně spotřební materiál  

 platba se provádí formou elektronické pokladny 
 vedoucí kroužků si dohodnou jasná pravidla o činnosti kroužku (místo zahájení a ukončení) a seznámí 

prokazatelně zapsané žáky a rodiče s Vnitřním řádem školního klubu   

 přihlášení je závazné na celé pololetí školní roku; při odhlášení z kroužku během pololetí se poplatek nevrací 
   

 kroužky: Anglický jazyk - příprava na zkoušku Cambridge English Starters 3.+4. ročník 
Anglický jazyk - příprava na zkoušky Cambridge English Movers 4. + 5. ročník 
Anglický jazyk - příprava na zkoušky Cambridge English : Key for schools (KET) - 6., 7. ročník 
jsou organizované externími partnery; cena je odlišná od kroužků pořádaných školou; 
kontakty viz „Popis kroužků 2020/2021“ na webu školy  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU 

Název kroužku: ........................................................................... Školní rok: ...........................  

Jméno a příjmení dítěte: .............................................................. Třída: ..................................  

Z kroužku  odchází:  samo     |      zpět do ŠD    |    v doprovodu rodičů 

Datum: ...................................  Jméno a příjmení: ............................................................  

 

 Podpis rodiče: ..................................................................  


