Přihláška do kroužku (šk. rok 2017/2018)
Od začátku školního roku 2017/2018 přihlašuji svého syna/dceru........................................... ............
žáka ................ třídy, bytem ……………............................................................................................
do kroužku: .........................................................................................................................................

Dne : ..............................

Podpis žáka : ................................ Podpis rodičů: .................................

--------------------------------------------------- zde odstřihnout ------------------------------------------------Protože zájmová činnost nespadá do hlavní náplně školy, nedostáváme na její zajištění finanční prostředky.
Musíme ale hradit náklady spojené s činností zájmových kroužků (finanční odměna vedoucího kroužku, elektřina,
plyn, materiální zabezpečení, opravy apod.). Z tohoto důvodu vybíráme poplatek - jak je to běžné v jiných
organizacích - a to ve výši 500,-Kč na školní rok.
Přihlášku do kroužku přineste vedoucímu kroužku nebo třídnímu učiteli co nejdříve (ať víme, jaký zájem je
o daný kroužek a zda jej škola vůbec otevře).
Poplatek 500 Kč za jeden kroužek se platí bankovním převodem na účet Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka
do 30. září 2017. Číslo účtu: 277246118/0300 (Pozor, neplést s účtem školy!) Do poznámky prosím uveďte
„název kroužku, jméno žáka“. (Ve vyjímečných případech je možno zaplatit hotově u ekonoma školy).
Pokud se žák rozhodne činnost v kroužku ukončit, může tak učinit od 2. pololetí, a to na základě písemné
odhlášky podepsané rodičem do 31. ledna 2018, v tomto případě polovina poplatku bude vrácena. Při ukončení
činnosti v kroužku po tomto termínu příspěvek nelze požadovat zpět.
vedoucí

věk dětí

den

hodina

deskové hry – zdarma

Zvardoň Petr

1.-9. ročník

pátek

13:30 – 15:00

florbal

Vaněk Vlastimil

4.-.9. ročník

pondělí

14:00 –15:00

hudebně - dramatický

Hurtíková Dana

1.- 5. ročník

středa

13:30 – 14:30

keramika

Sýkorová Dagmar

1.- 9. ročník
mladší (5. r.)
starší (6.- 9. r.)

středa (1 x za 14 dní)

15:00 – 16:00
12:45 – 13:30
14:00 – 14:45

RPG - hry na hrdiny, stolní hry Smilek Lukáš

úterý

sportovní

Kučerová Pavlína

6.-9. ročník

středa

14:30 – 16:00

stolní tenis

Lukáš Petr

3.-9. ročník

čtvrtek

15:15 –16:15

taneční

Procházková Sylvie

4.-9. ročník

Středa

17:15 –18:15

výtvarný

Žemlíková Helena

1.-9. ročník

čtvrtek

13:30 – 15:00

Kroužky zahájí činnost v týdnu od 11. září 2017. Termín a čas jednotlivých kroužků je zatím pouze předběžný, po
dohodě s vedoucím kroužku může být upraven. Jestliže by byl zájem o některý z kroužků příliš malý, škola jej
neotevře. Naopak, pokud by byl počet přihlášených žáků větší, než je kapacita kroužku (např. množství
pingpongových stolů, prostor keramické dílny apod.), vybere žáky vedoucí.
Kroužek šachu a dámy (pod vedením pana učitele Zvardoně) se v letošním školním roce sloučil do jednoho
koužku deskových her (viz tabulka výše). Tento kroužek je součástí projektu „Zvyšování kvality vzdělávání v
ZŠ Jablůnka“ (Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“). Kroužek bude plně hrazen z dotace na projekt,
žáci nic neplatí.
Kroužky ve školní družině (bezplatné) – Jitka Fojtíková
Kroužek logopedické prevence pro žáky s vadami řeči: žáci 1. ročníku, středa 11:40 –12:15 hod.
Kroužek deskových her 1. + 2. ročník (neplést s deskovými hrami Zvardoně), pátek 11:40 – 12:15 hod.
Tyto kroužky jsou určeny žákům školní družiny, ostatním po domluvě.
Informace k náboženství (termíny a časy zatím také jen předběžně)
Evangelické náboženství: žáci 1. - 5. roč., středa 12:40 – 13:25 (začne v říjnu), Martin Tomešek (739 244 738)
Katolické náboženství: žáci 1. - 9. ročníku, středa 13:35 – 15:30, (zahájení 20. 9.), Karel Hořák (737 400 330)

