
ŠD ŠK NEMÁ*

Název kroužku

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023

Datum: …………………………… Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………

nabídka kroužku bude upřesněna vedoucími kroužku dle zájmu 

Vyučující Termín
Kroužky ŠD a ŠK

Florbal - I. stupeň Mgr. Miroslav Lichnovský Pondělí 7:00 - 7:45

žáka/ žákyni třídy……………….. do zájmového kroužku:

název:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Mgr. Miroslav Lichnovský Úterý 7:00 - 7:45

Mgr. Miroslav Lichnovský

Mgr. Miroslav Lichnovský

Mgr. Miroslav Lichnovský

Mgr. Blanka Baďurová

Výtvarný kroužek - 5. až 9. ročník

Ruční práce - 4. - 5. ročník

Přírodovědný kroužek - 5. až 9. ročník

Florbal - I. + II. stupeň

Sportovní hry - I. stupeň

Přihláška do kroužku ŠD a ŠK ve školním roce 2022/2023

Mgr. Blanka Baďurová

Mgr. Lenka Vašíčková

Mgr. Jindřiška Pavlasová

Mgr. Marcela Bajerová

Mgr. Dagmar Pastuchová

Leona Kociánová, DiS.

Ekologický kroužek - 1., 2., 3. třída

Logopedie - 1. ročník

Pěstitelský kroužek - 3. až 5. ročník Jana Hlobilová, DiS. Středa 15:00 - 15:45

Žák má podanou přihlášku do:

* Pokud žák nemá podanou přihlášku k pravidelné docházce do ŠD či ŠK, prosíme o vyplnění přihlášky na druhé 

straně dokumentu.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli.

Středa 7:00 - 7:45

Čtvrtek 7:00 - 7:45

Pátek 7:00 - 7:45

Úterý 14:00 - 14:45 (od října 2022)

Úterý 14:00 - 14:45 (od října 2022)

Středa 14:00 - 15:30

Pondělí 13:00 - 13:45

Úterý 14:00 - 15:30

Pondělí 14:00 - 14:45

Sportovní hry - I. + II. stupeň

Gymnastika - I. stupeň

Keramika hrou - 1. ročník (1x/ 14 dní)

Keramika hrou - 2. a 3. ročník (1x/ 14 dní)

dle domluvy

Přihlašuji svého syna/dceru………………………………………………………………………………………..

V případě omezeného počtu žáků rozhoduje datum podání přihlášky. Děkujeme za pochopení.

název:…………………………………………………………………………………………………………………………..

název:…………………………………………………………………………………………………………………………..
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Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

V…………………………...……………….dne………….……………………..

Příjmení a jméno žáka/ žákyně………………………..………………………...……………………..třída…………………………

Zákonní zástupci a oprávněné osoby určené k vyzvedávání dítěte ze ŠK:
Osoba níže uvedená 

objednává čip*                         

(ANO - NE)

Přihláška do ŠK pro školní rok 2022/ 2023

Telefonní kontakt

* Čip slouží k vyzvedávání žáka ze ŠK. Pokud však odchází sám, zakoupení tohoto čipu není potřeba.

Docházka do školního klubu:
Ranní ŠD/ŠK               

6:30 - 7:40                      

ANO - NE

Název 

ranního 

kroužku

Odpolední ŠK               

12:45 - 15:00                  

ANO - NE

Název 

odpoledního 

kroužku

Čas 

odchodu 

ze ŠK

Zákonný zástupce

Vztah k dítětiJméno a příjmení

Bydliště:………………………………………………………………..……………………………………………………………….……………

Podpis zákonného zástupce

……………………………………………………………….

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s vnitřním řádem ŠK, který je k nahlédnutí na webových 

stránkách školy.

Odchod v doprovodu 

nebo sám
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Zákonný zástupce žáka svým podpisem uděluje základní škole souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů 
zákonného zástupce i žáka a to v rozsahu jméno, příjmení, třída a oddělení ŠK, které žák navštěvuje. Souhlas 
s poskytnutím a zpracováním osobních údajů je udělen za účelem využívání čipového systému školní docházky, 
údaje budou zpracovávány po celou dobu docházky dítěte do ŠK. Výše uvedený souhlas je možné odvolat podáním 
odhlášky ze ŠK. Základní škola je oprávněna uchovávat a zpracovat osobní údaje do konce školního roku, v jehož 
průběhu došlo k ukončení užívání čipového systému žákem, resp. jeho zákonným zástupcem. Zpracování osobních 
údajů bude probíhat primárně v elektronické a částečně písemné formě. Zpracovatelem bude škola a společnost 
NeurIT s. r. o., IČ: 28536380, se sídlem Květnového vítězství 1743/8, 149 00 Praha 4 – Chodov, která je 
poskytovatelem čipového systému. Zákonný zástupce žáka se může kdykoliv informovat o rozsahu a způsobu 
zpracování výše uvedených osobních údajů, stejně jako může žádat o opravu nebo odstranění nesprávných údajů. 


