
Přihláška do kroužku Školního 

klubu na školní rok 2019/2020 

 

Příjmení a jméno žáka:   

  

……………………………………………………………………………. 

Třída:      

Bydliště:   

……………………………………………………………………………. 

Zdravotní stav:  

……………………………………………………………………………… 
V případě závažnějších zdravotních problémů informujte vedoucího kroužku písemnou 

formou.  

Žák navštěvuje školní družinu (ANO – NE): 

 

Číslo a název kroužku: 

  

……………………………………………………………………………… 
Přihlašuji své dítě do kroužku školního klubu a umožním mu pravidelnou účast na volnočasové 
aktivitě ve školním roce 2019/2020. Souhlasím s využitím fotodokumentace pořízené při 
činnostech klubu pro propagaci a dokumentaci školy. Záležitosti spojené s ochranou osobních 

údajů jsou ve školním klubu plně ošetřeny pravidly a ujednáními platnými pro základní školu. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  

  

……………………………………………………………………………… 

Telefonické + případně e-mailové spojení:  

 

……………………………………………………………………………… 

  

Podpis zákon. zástupce: ……………………………………….  

 

V Suchdole n/O dne: 
 

Přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli, vedoucímu kroužku nebo 

vedoucí ŠK (m.hradilova@skolasuchdol.cz) – sborovna. 
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Odhláška z kroužku Školního 

klubu na školní rok 2019/2020 

 

Odhlašuji dítě z uvedeného kroužku. 

 

Příjmení a jméno žáka:   

  

……………………………………………………………………………. 

Třída:      

 

Číslo a název kroužku: 

 

  

……………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis zákon. zástupce: ……………………………………….  

 

V Suchdole n/O dne: 
 

Odhlášku odevzdejte třídnímu učiteli, vedoucímu kroužku nebo 

vedoucí ŠK (m.hradilova@skolasuchdol.cz) – sborovna. 
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Podpis zákon. zástupce: ……………………………………….  
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Odhlášku odevzdejte třídnímu učiteli, vedoucímu kroužku nebo 

vedoucí ŠK (m.hradilova@skolasuchdol.cz) – sborovna. 

  

 

  

 


