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Jméno a příjmení žáka:…………………………............................................... Třída:….....……

Jméno a příjmení žáka:…………………………............................................... Třída:….....……

Odpolední klub

Odpolední klub

čekání na kroužek, odpolední vyučování a na autobus, studium, příprava
domácích úkolů, volná četba, práce na PC, stolní tenis, stolní fotbálek, deskové
hry,…

čekání na kroužek, odpolední vyučování a na autobus, studium, příprava
domácích úkolů, volná četba, práce na PC, stolní tenis, stolní fotbálek, deskové
hry,…

V době mezi dopoledním a dopoledním vyučování (pondělí, úterý, čtvrtek) je
dohled nad žáky vykonáván formou činnosti školního klubu. Školní klub je
v provozu také po skončení vyučování (pátek).
Školní vzdělávací program a Provozní řád školního klubu jsou v tištěné podobě
umístěny ve vestibulu školy, v elektronické podobě jsou ke stažení na webových
stránkách školy www.zsamskasava.cz v rubrice O škole > Školní klub.
Účast v odpoledním klubu je bezplatná.
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Mé dítě školní klub NEBUDE navštěvovat
Přihlašuji své dítě do školního klubu (označte křížkem, které dny bude vaše
dítě klub navštěvovat):
PONDĚLÍ 12:15 – 13:00 (6. a 9. třída)
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13:05 – 13:50 (7. a 8. třída)
ÚTERÝ
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11:25 – 12:10 (6. – 7. třída)
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V případě, že žák nebude navštěvovat školní klub (nebude do školního klubu
písemně přihlášen), bude v době polední přestávky a po skončení vyučování
trávit tento čas mimo budovu školy (po tuto dobu škola nemá za dítě
odpovědnost).
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Podpis zákonného zástupce: …….....……......................................................................………

Podpis zákonného zástupce: …….....……......................................................................………

