Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk___________________________________
Školní 98, Štíty, 789 91
IČO: 60341793

tel. 583 440 166, 601 525 269

Přihláška do školního klubu
pro školní rok 2022/2023
Jméno žáka: __________________________________________
Třída: __________
Bydliště – obec: ________________ ulice: ______________PSČ: _________
Jméno otce: __________________________________ Telefon:_______________________
Jméno matky: _________________________________ Telefon: _________________________________
Dítě přihlašuji do školního klubu od: ________________
Ranní ŠK – od 6:30 hod do
7:15 hod

Odpolední ŠK – přestávka před
odpoledním vyučováním delší než
30 min nebo v době do 16:00 hod
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Provoz školního klubu je od 11:05 do 16:00 hod, v případě zájmu i možnost ranního klubu od 6:30 do
7:15 hod.
Přihlášením dítěte do ŠK vzniká zákonným zástupcům povinnost hradit úplatu. Platba bude provedena
bezhotovostně přes školní on-line pokladnu. Žáci, kteří budou navštěvovat pouze ranní ŠK, případně
některé dny před odpolední výukou – uhradí 100,- Kč za celý školní rok 2022/2023.
V případě, že žák bude navštěvovat některý z ⃰ kroužků ŠK bude hradit 1000,- Kč za školní rok
2022/2023 a to ve dvou splátkách: září – prosinec – 400,- Kč a leden – červen – 600,- Kč.
Případné odhlášení dítěte ze ŠK a jakékoliv změny je nutné provést písemně.
Organizace a chod ŠK se řídí školním řádem ŠK.
Zdravotní omezení:
a) žádná
b) uveďte jaká __________________________________________

⃰ Účastnící ŠK mohou navštěvovat zájmové kroužky školního klubu dle aktuální nabídky zájmových
kroužků, výběr se může i kombinovat, mohou si vybrat i z více kroužků, pak hradí vždy pouze
1000,- Kč za celý školní rok:
a) Ranní ŠK, případně před odpolední výukou, nejdéle do 16:00 hod (100,- Kč za celý školní rok)
b) Zájmové kroužky (1000,- Kč za ŠK za celý školní rok) – dle aktuální nabídky, o které budou
žáci informováni svými třídními učiteli během září 2022.
Podpis zákonného zástupce žáka:

