Seznam kroužků Školního klubu
při Základní škole Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň

Nabídka kroužků školní rok 2018/2019
Název kroužku

2018/2019

Vokálně instrumentální
Sportovní hry
Teraristika
Příprava na přijímačky 9.A
Příprava na přijímačky 9.B

Čeština hravě
Taneční kroužek
Robotika
Přírodovědný

Výše úplaty je 120 Kč za školní rok, počet zvolených zájmových útvarů
není omezen. Úplata se provádí pouze jednou a to do konce října.

Vyplněnou přihlášku s platbou přinesou děti na I. stupni svému
třídnímu učiteli, starší žáci mohou přihlášku i platbu odevzdat
přímo paní hospodářce.

Neváhejte a přihlaste se do zájmových útvarů našeho
Školního klubu.

Příprava na přijímačky

Vedoucí
kroužku

Koritinová

Termín

Třída

ÚT 1400 – 1500

9. A

00

4. – 7.

00

Sportovní hry

Perestjuková

PO 14 - 15

Přírodovědný

Liebscherová

ÚT 1400 - 1500

I. stupeň

Příprava na přijímačky

Panský

ÚT 1400 – 1500

9.B

Teraristika

Čtvrtníček

ST 1400 - 1500

4. - 9.

Vokálně-instrumentální

Hieke

Čt 1335 – 1430

3. - 9.

Robotika

Koritinová

ČT 1400 - 1500

6. - 9.

Čeština hravě

Lédlová

PÁ 1300 - 1400

5. tř.

Taneční kroužek

Staříková

ST 1400 – 1500

I. stupeň

Provozní řád školního klubu při
Základní škola Rudolfa Koblice ,Pionýrů 1102, Kadaň
Práce v zájmových útvarech (ZÚ) ve školním klubu (ŠK) je dobrovolná.
Členem ZÚ se stane ten, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí
příspěvek na činnost na školní rok. Přihláška do ŠK je platná na celý
školní rok.
2 Výše úplaty je 120 Kč za školní rok, počet zájmových útvarů není
omezen. Úplata se provádí pouze jednou a to do konce října pí
hospodářce.
3 Členové ŠK přicházejí na ZÚ klubu podle daného rozvrhu ZÚ a pokynů
vedoucího ZÚ. Vedoucí přebírají zodpovědnost za členy ZÚ po
příchodu na ZÚ. Neodpovídají za žáky cestou do školního klub a cestou
domů.
4 V případě, že odpadne schůzka ZÚ, budou o tom rodiče včas
informováni v žákovské knížce.
5 Na první schůzce ZÚ jsou všichni členové ZÚ seznámeni s provozním
řádem ŠK, provozními řády pracoven a místností, ve kterých se při ZÚ
pohybují a s bezpečnostními a požárními předpisy. Členové školního
klubu jsou povinni po celou dobu konání schůzek ZÚ dodržovat
všechny tyto předpisy, se kterými byli seznámeni a poslouchat pokyny
vedoucího ZÚ.
6 Členové školního klubu jsou povinni chovat se ukázněně, ohleduplně
zacházet s majetkem školy a školního klubu a udržovat vzájemné
přátelské vztahy vylučující násilí, šikanu, nenávist a podobné negativní
projevy.
7 Členové ŠK jsou povinni nosit na schůzky ZÚ obuv a oblečení podle
pokynů vedoucího ZÚ a nenosit s sebou na schůzky ZÚ cenné věci,
vyšší obnosy peněz, elektroniku, apod. V případě potřeby tyto věci
uloží na začátku schůzky u vedoucího ZÚ.
8 Je přísně zakázáno nosit na schůzky ŠK nebezpečné předměty, zbraně,
alkohol a jiné návykové látky. Člen ŠK nebude připuštěn k činnosti,
pokud bude zjevné, že se na schůzku dostavil pod vlivem návykových
látek, popř. některou ze zakázaných věcí s sebou přinesl.
9 Výrobky členů jednotlivých ZÚ vzniklé na schůzkách ZÚ z materiálu
poskytnutého školou jsou majetkem školy. Ve výtvarných ZŮ v případě
dalšího příspěvku žáků zůstávají výrobky takto vzniklé členům ZÚ.
10 Člen školního klubu může být z činnosti vyloučen v případě hrubého
porušení provozního řádu školního klubu, nebo neuposlechnutí
pokynů vedoucího ZÚ, které by mohlo vést k ohrožení zdraví nebo
životů členů ŠK
11 V případě, že člen ŠK svým neukázněným chováním způsobí škodu na
majetku školy a ŠK, bude od něj požadována adekvátní náhrada.
1

PŘIHLÁŠKA
do Školního klubu při Základní škole Rudolfa Koblice,
Pionýrů 1102, Kadaň
Evidenční číslo (vyplní hospodářka školy):
Jméno a příjmení

:

...………………………………………..

Adresa bydliště

:

………………………………………….

Datum narození

:

…………………………………………

Třída
:
…………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------Zákonný zástupce (jméno)

:

……………………………………

Kontaktní telefon

:

……………………………………

Osobní údaje jsou chráněny podle nařízení EU o GDPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kroužek

:

…………………………………..

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil (a) s provozním řádem
školního klubu.
Datum přihlášení : …………………………..
………………………………..….
podpis člena ZÚ

Nevyplňujte!!
Datum odhlášení : …………………………

.………………………..…………
podpis zákonného zástupce

