
     

Společný projekt 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku zaměřený na rozvoj spolupráce těchto subjektů, rozšíření 
nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů. 

 

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK 

Jméno a příjmení dítěte Datum narození 

Bydliště Zdravotní pojišťovna 

Kontakt na dítě (mobil nebo email) Škola 
 

1.ZŠ Rakovník   2.ZŠ Rakovník   3.ZŠ Rakovník  

Třída 

Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte 
 
 
 
 

Bez zdravotního omezení   zdravotní omezení  …………….……………………………………………………………………………………….  

Název kroužku Místo konání Den a čas konání, první kroužek 
Zakřížkujte 
vybraný 
kroužek 

1. FLORBAL dívek 6. – 9. ročníku tělocvična 1. ZŠ Rakovník pátek    14.00 – 15.00,   7.10.2016  

2. ATLETIKA dívek a chlapců 1. – 3. roč. tělocvična 1. ZŠ Rakovník středa   14.30 – 15.30,  5.10.2016  

3. GYMNASTIKA dívek, chlapců 1. – 3. r tělocvična 2. ZŠ Rakovník čtvrtek  15.15 – 16.15,  6.10.2016  

4. VOLEJBAL chlapců 5. – 7. ročníku tělocvična 2. ZŠ Rakovník pondělí 16.30 – 18.00,  3.10.2016  

5. BASKETBAL dívek 4. – 9. ročníku a 
chlapců 4. – 6. ročníku 

tělocvična 2. ZŠ Rakovník úterý     15.30 – 16.30,  4.10.2016   

6. VOLEJBAL dívek 7. – 9. ročníku tělocvična 3. ZŠ Rakovník 
středa    14.30 – 15.30,  
5.10.2016 

 

7. FLORBAL chlapců, 6. – 9. ročník tělocvična 3. ZŠ Rakovník 
pátek     14.00 – 
15.00,14.10.2016 

 

8. GYMNASTIKA dívek, chlapců 2. – 5.r. tělocvična 3. ZŠ Rakovník úterý      15.10 – 16.00, 4.10.2016  

Souhlasím s tím, aby moje dítě navštěvovalo zvolený kroužek (popř. více zvolených kroužků), 
který bude probíhat v období od 1. října 2016 do 16. června 2017. Dohlédnu na to, aby jeho 
docházka byla pravidelná, a zaplatím roční poplatek ve výši 250,- Kč (v případě kroužků 3. 
GYMNASTIKA a 5. BASKETBAL 350,- Kč) v hotovosti v den konání prvního kroužku. 
Beru na vědomí, že organizátor kroužku vykonává dozor nad nezletilými účastníky 
v jednotlivých kroužcích pouze po dobu časově vymezenou pro příslušný kroužek včetně 10 
minut před jeho zahájením a 10 minut po jeho skončení, a to v prostorách místa konání 
kroužku. 
Souhlasím s fotografováním dítěte v rámci činnosti kroužku, s archivací těchto fotografií a 
s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti (např. na internetu, v tisku, ve 
školních kronikách apod.).  
S osobními údaji bude nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce Mobilní telefon 

Bydliště  

 
 
 
 

V Rakovníku dne ……………………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce 
 
 
 

……………………………………………………………………………………. 

Přihlášku odevzdejte nejpozději v pondělí 19. 9. 2016 v kanceláři své školy.  


