
 
      ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2  ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 
 kroužky v doplňkové činnosti školy  2022/2023  kroužky v doplňkové činnosti školy 2022/2023 

Přihláška do kroužku v DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (DČ)  

Na každý kroužek vyplňte samostatnou přihlášku. 

 

Jméno, příjmení, třída: ………………………………………… 

kroužek: ....................................................................…………….  

Zápisné činí 1250 Kč / pololetí školního roku / kroužek (blíže 

viz cena u konkrétního kroužku). 

Rodiče souhlasí s účastí dítěte v kroužku v DČ ZŠ, Praha 10, nám. Bří 

Jandusů 2 (dále školy) a zavazují se uhradit požadované zápisné do daného 

kroužku. Rodiče souhlasí s využíváním dat dítěte v seznamech pro účely 

školy. Škola jako správce osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních dat. Rodiče berou na vědomí, že při přerušení docházky 

do zvoleného kroužku z vlastního rozhodnutí (rozhodnutí rodičů) se zápisné 

nevrací. Rodiče berou na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené 

dítětem v době trvání kroužku. V případě finančních nákladů na opravu 

poškozeného zařízení se zavazují tuto škodu uhradit. V případě 

opakovaných kázeňských přestupků, o nichž byli rodiče informováni, může 

být dítě z kroužku vyřazeno bez nároku na vrácení zápisného. 

Rodiče prohlašují, že dítě je zdravotně způsobilé navštěvovat zvolený 

kroužek. 

 

U svého dítěte upozorňuji na ………………………………………... 

Souhlasím – nesouhlasím* s tím, že mé dítě bude odcházet domů 

bez doprovodu rodičů. *nehodící se škrtněte 
 

_______________  ________________________ 
 datum  podpis rodiče /zákonného zástupce 

1. Provoz kroužku v DČ bude zahájen dne 12.9.2022 a ukončen nejpozději 

dne 23.6.2023. Činnost kroužku v DČ probíhá pouze ve dnech školního 

vyučování. Počet kroužků 16x/pololetí. 

2. Zájemce je přijat do kroužku v DČ po odevzdání závazné přihlášky a 

provedení úhrady. Účastnický poplatek prosím uhraďte převodem na 

účet: 19-2000756309/0800 pod variabilním symbolem (uveden 

v žákovské knížce / zápisníku) a specifickým symbolem = 2. 

3. Vedení školy si vyhrazuje právo neotevřít nabízené kroužky, do nichž se 

do 14-ti dnů od vyhlášení zápisu nepřihlásí stanovený minimální počet 

zájemců (10-12 žáků). Přihlášeným bude zápisné vráceno v plné výši, 

případně nabídnut jiný kroužek.  

4. Zápisné platí pro jeden kroužek v DČ. Je uhrazován při zápisu na 

pololetí školního roku. Minimální délka docházky je pololetí školního 

roku. 

5. Pro účastníka kroužku v DČ školy platí školní řád a pokyny pro členy 

jednotlivých kroužků, s nimiž jsou členové seznamováni na prvních 

schůzkách. Pro informaci rodičů a veřejnosti je školní řád vyvěšen na 

www.zsjandusu.net.  

6. Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některého z kroužků, 

bývá to pouze z vážných důvodů (nemoc vedoucího, provozní důvody 

aj.) a v rámci možností se jej pokusíme nahradit (16 kroužků/pol.). 

Žádáme Vás proto o pochopení, neboť z organizačních důvodů není 

vždy možné zajistit suplování. Zároveň je nutné, abyste v případě 

opakované nepřítomnosti Vašeho syna/dcery informovali vedoucího 

kroužku. 


