Přihláška do Školního klubu
Jméno:
……………………………

Příjmení:
……………………………

Třída:
……………………………

Souhlasím s tím, aby se moje dítě registrovalo ve
ŠKOLNÍM KLUBU pro školní rok 2012/2013 a
uhradilo roční registrační poplatek ve výši 300 Kč.
Přihláška se stává platnou po jejím odevzdání a
po uhrazení registračního poplatku.
Odevzdáním této přihlášky se žák zavazuje k dodržování řádu Školního klubu a pokynů vedoucí ŠK.

Š k o l n í k l u b
Z á k l a d n í š k o l a
Věra Hrušková
vedoucí ŠK

Datum:
……………………………

Jakub Dupák
Marketing, administrace webových stránek

Web: zskunratice.cz/aktivity/skolni-klub/

Podpis rodiče:
…….……………………..

Pevná linka ŠK: 261 097 262

© Jakub Dupák 2012

Z á klad n í š ko l a
K u nr at ic e

O školním klubu

Nevíte kam odpoledne, když zrovna nemáte
žádný kroužek, nebo na něj čekáte? Čekáte na
autobus nebo odpolední školu a venku je sychravo? Přijďte do klubu nebo se zúčastněte klubových akcí. Školní klub je otevřen denně od
12:00 do 18:00 hodin. Do třetí třídy mohou žáci
naší školy navštěvovat školní družinu, čtvrťáci
chodí nově do speciálního čtvrťáckého oddělení
školní družiny „Klubík“.
Školní klub je určen pro žáky od pátého do devátého ročníku.
Co všechno Školní klub nabízí?
Společenské a počítačové hry, fotbálek, kulečník, poslech muziky, príma popovídání .
Jindy si například přijdete vypít čaj a posedět s vedoucí klubu Věrou Hruškovou.
V klubu se můžete setkat i se zajímavými lidmi ... a můžete zajít i do Večerní akademie filmových fanoušků. Od září 2010 jsme nastartovali nový projekt JAK NA TO?

Informace pro rodiče

Školní klub při ZŠ Kunratice, založen v roce
2008, slouží jako místo volnočasových aktivit pro děti 5.- 9. tříd. PROČ Školní klub?
Abychom měli kam jít a zažít príma chvíle
při hře, poslechu muziky, klábosení … NENECHTE NÁS SE TOULAT PO ULICÍCH!

