
  Přihlášky do kroužku v ZŠ Hradištko ve školním roce 2018/19
Svým podpisem stvrzujete,  že  jste  seznámeni  s  organizací  a  informacemi  o  kroužcích,  zejména pak
s odhlašováním žáků přímo u lektorů, způsobem platby, i dnech nekonání kroužků, příp. způsobem rušení
lekcí kroužků ze strany lektora. Zapsání do příslušné skupiny kroužku řešte s lektorem.

Jméno a příjmení dítěte: ........................................dat. nar.:.......................třída:..........................

Dítě navštěvuje školní družinu ANO – NE, pokud ANO, odd. ŠD: ........................................................ 

Jméno, příjmení zákonného zástupce: ….........................................................................................

E-mail:..........................................................tel.: ..........................…. (slouží pro potřeby lektorů)

Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely organizace
kroužků.

Tímto přihlašuji ve školním roce 2018/19 své dítě na kroužek 
(kroužek, který nechcete škrtněte, u kroužku, který chcete zakroužkujte příslušnou variantu). 

1) Flétnový kroužek pod vedením H. Jelínkové (cena 600,-)
a) 1.sk.   Prvňáci– 1. roč.                      od 13.30 -14.00 
b) 2.sk.  Mírně pokročilí – 2.roč.            od 14.00 -14.30  
c) 3.sk.  Pokročilí 3. 4. a 5. roč.             od 14.30 - 15.00
d) 4.sk.  Mazáci 6. a 7. roč.                   od 15.00 -15.30 
ve čtvrtek  v učebně IV.B. přístavba

2) Výtvarný kroužek pod vedením J. Doležalové  (cena 600,-)
 pondělí od 15 do 16 hodin v učebně VII.A. v novém pavilonu (2. - 5. ročník)

3) Informatika pod vedením P. Švábové (cena 600,-)
 v pondělí v 7.00 – 7.45 v PC učebně (3 . - 9.ročník)

4) Moderní tanec pod vedením J.Šťastné (cena 600,-)
a) 1.skupina  úterý   13.30-14.30   (1. - 2. ročník)
b) 2.skupina  úterý   14.30-15.30   (3. - 4. ročník)
c) 3. skupina  úterý  15.30-16.30    (6. - 9. ročník)
d) 4. skupina středa 13.30 –14.30  (4. - 5. ročník)
kroužek se koná v úterý i ve středu  v učebně VI. A. v novém pavilonu

5) Kroužek deskových her pod vedením J. Dvořákové (cena 600,-)
ve středu od 12.50 – 13.50 v učebně V. A. v přístavbě (4. - 5.ročník)

6) Dramatický kroužek (cena 600,-)
a) středa  14.00 – 15.00 sraz před hlavním vchodem 
pod vedením L. Kostečkové (2. - 8.ročník)
b) středa 15.00 – 16.00 sraz před hlavním vchodem  
 pod vedením I. Jirákové (2. - 8.ročník)

7) Kroužek ručních prací pod vedením V. Pulcové (cena 900,-) 
a) úterý  od 14.00 – 15.00 v učebně VI. B. nový pavilon   (3. - 5. ročník)
 b) úterý od 15. 15 – 16. 15 v učebně VI. B. nový pavilon ( 6. - 9. ročník)

 Kroužek se bude otevírat při min. počtu 8 žáků. Max. počet na 1 skupinu je 12. Pokud se nenaplní min.
počet, bude otevřen kroužek v čase od 15. 15 hod.

8) Podnikatelská akademie pod vedením Ing. A. Mirvaldové (cena 1.350,-)
 středa 15:30 – 17:00 v učebně VII.A. v novém pavilonu.

 Kurz má 10 lekcí; je vhodný pro žáky od 6. – 9. třídy; max. kapacita 15 žáků z různých ročníků.              
Dotazy ke kurzu zasílejte na e-mail: brunhillda.dba@gmail.com

V …........................... dne ......................               podpis zák. zástupce ......................................

mailto:brunhillda.dba@gmail.com


Angličtina s rodilým mluvčím – jazyková škola easyspeak.cz
Tento kroužek zajišťuje jiný poskytovatel,  který používá prostory školy. Veškeré přihlášky, organizace,
dotazy směrujte na e-mail:     info@easyspeak.cz Poplatek za kroužky Easyspeak se neplatí škole!
Kroužek angličtiny je organizován i v době pdg. rad a tříd. schůzek. 
Pro žáky družiny platí, že v případě přihlášení na tento kroužek, je nutné upravit systém docházky do
družiny ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou, která je k tomu vyzve.
Přihlášením esis.easyspeak.cz potvrzujete seznámení se s podmínkami kroužku, včetně možnosti úhrady
atp. Celé znění na     www.easyspeak.cz   či stránkách školy v sekci kroužky, kde je možno též stáhnout
formulář přihlášky. Kurz bude zahájen co nejdříve, po přihlášení rodičů na výše uvedené adrese.

Kroužek ručních prací
Děti si vyrobí krásné ozdoby, dárky a kreativní dekorace. Naučíme se základy vyšívání, šití, suchého i
mokrého  plstění,  decoupage,  práce  s  drátkem,  korálky,  papírem  či  filcem.  Všechny  výrobky  si  děti
odnesou domů.

Kurz Podnikatelská akademie
Srozumitelnou a zábavnou formou se mohou děti dozvědět:
* jaká je finanční hodnota věcí kolem nás;
* proč lidé pracují;
* co znamenají příjmy a výdaje;
* jak vydělat, ale také ušetřit peníze;
* jaký je rozdíl mezi zaměstnancem a živnostníkem;
* jak správně vymyslet podnikatelský záměr;
* zažít si ukázkový přijímací pohovor a mnoho dalšího.
 
Takto sestavený program kurzu „Podnikatelská akademie“ umožní žákům různého věku vzájemně klást
otázky  a s pomocí  lektora nacházet  odpovědi na  věci  spojené  s každodenními  povinnostmi
dospělých, týkající se financí a práce.
 

INFORMACE K ORGANIZACI KROUŽKŮ (z „řádu“ kroužků“)
Vstup do školy je umožněn max. 5 min. před zahájením kroužku. Děti vyčkají zahájení kroužku před
místností kroužku v klidu a tichu. Žáky školní družiny si předávají lektoři v prostoru šaten v nové budově
či staré budově podle místa konání kroužku. U kroužků nabízejících více skupin se dítě přihlašuje pouze do
jedné z  nich.  V případě naplnění  max. kapacity  kroužku rozhodne  lektor  o nepřijetí  dítěte  či  zvolení
náhradního řešení, příp. dohodne s rodiči.
Poplatek za více kroužků lze uhradit v rámci jedné platby, platí se vždy na jedno pololetí.
Platby za kroužky se hradí přednostně převodem na účet kroužků (POZOR! Je jiný než školní  účet!).
Informace k platbě za kroužky na web. ZŠ v sekci kroužky.
Kroužky (kromě jazykové školy Easyspeak)  zpravidla   neprobíhají  ve  dnech konání  pedagogický  rad,
třídních schůzek,  v době konání zápisů do 1. tříd a při  mimořádných akcích školy (kupř. Dýňobraní,
Besídka, táborák, jarní  prázdniny atp.).   O rušení kroužků jsou rodiče informováni lektorem. Neúčast
dítěte na lekci se omlouvá vždy přímo lektorovi. 
Škola ani lektor nenese odpovědnost za děti, které na kroužek nedorazí. Děti nemohou bez písemného
prohlášení zák. zástupců opustit kroužek dříve.
Za neomlouvané nepřítomnosti, za narušování průběhu kroužků,  za soustavné porušování školního řádu v
době kroužků a za neuhrazené platby lze dítě z kroužku/ů bez náhrady vyloučit!
Úplné  a  stylizované  znění  „řádu“  kroužků  bude  dostupné  na  webových  stránkách  školy  a  ve  škole
nejpozději 1. října 2018.  
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat  NEJPOZDĚJI 25. ZÁŘÍ 2018 třídnímu učiteli!!! 
Není-li uvedeno jinak budou všechny kroužky zahájeny v týdnu od 1.října 2018
O aktuálních změnách budou rodiče informováni prostřednictvím webových stránek či  lektorů.
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