Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5,
příspěvková organizace
Závazná přihláška žáka 6. – 9. ročníku ZŠ do školního klubu na šk. rok 2021/2022
platnost od 1.9.2021
- poplatek za školní klub činí bez ohledu na počet zvolených oddělení klubu:
- 150 Kč měsíčně (tzn. třeba i za několik oddělení), sociálně slabé rodiny mohou požádat o prominutí úplaty
- v odděleních 1 – 5 je nutná pravidelná docházka, v oddělení 6 není nutná pravidelná docházka
- zakřížkujte S libovolný počet klubových činností, které si zvolíte

(Pozor: přihláška je závazná, odhlášení na 1. pololetí je možné nejdříve k datu 1.11.)

JE nutná pravidelná docházka !!!
Učitel

Název oddělení

Den

Od - Do

Hodin
týdně

Přihlašuji

1. Školní sportovní klub
Kos P.

míčové hry

pátek

6:50 - 7:50

1

Kos P.

florbal mladší žáci (6. - 7.ročník)

úterý

14:15 - 16

1,75

Kos P.

florbal starší žáci (8. - 9. ročník)

pátek

14 - 16

2

Krejčí R.

pohybové aktivity (4. - 7. ročník)

středa

14:15 - 15

0,75

Krejčí R.

volejbal (5. - 9. ročník) - CH + D

středa

15 - 16

1

čtvrtek-sudý

14 - 15

0,5

2. Školní umělecký klub
Krejčí R.

kytary

Krejčí R.

ukulele

0,5

3. Školní jazykový klub
Vašíček J.

AJ na PC

pátek

14 - 15

1

Stratulat E.

ruský jazyk

čtvrtek

6:50 - 7:50

1

4. Příprava na střední školy
Sovová P.

seminář z M (9.B)

Indrová P.

seminář z ČJ (9.A)

úterý

7 - 7:45

0,75

Pokorná V.

seminář z ČJ (9.B)

úterý

7 - 7:45

0,75

Korbelová J.

seminář z M (9.A)

středa

6:55 - 7:40

0,75

Poznámka:

1

Uvedené termíny jsou pouze orientační, možnost změny vyhrazena.
Všechny termíny budou upřesněny podle zájmu dětí a rozvrhu v září.

NENÍ nutná pravidelná docházka !!!
5. Volná klubová činnost
Sovová P., Nejedlá M., Kosová M., Dočekalová L.,
Obůrková D., Vlčková M.

pondělí-pátek

12:40 - 16

16.67

Poznámka: VKČ zakřížkujte vždy, pokud bude Vaše dítě odpoledne využívat zařízení informačního centra.

V případě, že dítě nechcete přihlásit nikam, odevzdejte přihlášku zpět PODEPSANOU a zatrhněte NEPŘIHLAŠUJI !

Své dítě (jméno + příjmení) ............................................................................... z budoucí třídy .............................................
ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠUJI do výše zatržených oddělení školního klubu.
NEPŘIHLAŠUJI do žádné klubové činnosti.
V .................................................... dne .......................................

.........................................
podpis(y) rodičů

