
 

PŘIHLÁŠKY šk. r. 2019/2020 

JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: ........................................................................................................................... TŘÍDA: ....................  

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB (zdarma) 

□ školní družina (pro všechny žáky 1. – 5. třídy) 
□ školní klub (pro všechny žáky 6. – 9. třídy) 

 

EXTRAKURIKULÁRNÍ AKTIVITY dle rozvrhu od 9. září 

Cena je platná v případě, že za dítě není hrazené plné školné. 

1. - 2. třída 

EK English 2h zdarma/2000 Kč na pololetí □ 

EK Sport 1h zdarma/1000 Kč na pololetí  □ 

Náboženství zdarma □ 
 

  
3. - 5. třída 

EK English 2h zdarma/2000 Kč na pololetí □ 

EK Sport 1h zdarma/1000 Kč na pololetí  □ 

Read and Study zdarma □ 

Náboženství zdarma □ 

   
6. - 7. třída   

EK English 1h zdarma/1000 Kč na pololetí □   
EK Español 1h zdarma/1000 Kč na pololetí  □   
Read and Study zdarma □   
Náboženství zdarma □   

     

     
8. - 9. třída   

EK English 1h zdarma/1000 Kč na pololetí □   
EK Matematika 1h zdarma/1000 Kč na pololetí  □ Vybírejte Matematiku nebo 

Español EK Español 1h zdarma/1000 Kč na pololetí  □ 

Read and Study zdarma □   
Náboženství zdarma □   

 

ZÁJEM O PŘÍPRAVU NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (zdarma)  
termín bude stanoven v průběhu září tak, aby všem přihlášeným vyhovoval 

□ ano 
□ ne 
 
DOHLED NAD ŽÁKY V OBĚDOVÉ PAUZE (zdarma) 
Pro žáky druhého stupně nabízíme možnost volby, zda chcete, aby Vaše dítě v obědové pauze bylo v prostorách klubu pod 
dohledem pedagogického pracovníka, či zda může Vaše dítě v této době opustit areál školy (jít např. do ochodu, parku…)- 
škola za něj v tuto dobu nebude odpovídat. 

 

□ ano, mé dítě během obědové pauzy zůstane pod dohledem pedagogického pracovníka 
□ ne, mé dítě během obědové pauzy může opustit budovu školy (od 6. třídy výše) 
 
 

 

Přihlašuji své dítě na výše označené aktivity a zavazuji se uhradit poplatky za 1. pol. do 30. 9. 2019 a za druhé 
pololetí do 30. 1. 2020.  
Přihlašování je platné na celý školní rok. 
 
V ..........................dne ………… 
Podpis zákonného zástupce:………………………………………………….……….... 


