
                       
Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí        
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Nabídka zájmových kroužků v ZŠ Albrechtice n. O. na školní rok 2020/2021 

 čas konání název kroužku pořadatel vedoucí kroužku úplata 

pondělí 13.30 – 15.30  Divadelní kroužek – DS 

Poškoláci Albrechťáci 

DDM Sluníčko Mgr. Otavová L. 500,-- Kč/pololetí 

úterý 13:30 – 14.15  Pěvecký kroužek  ZŠ Albrechtice n. O. Mgr. Baláčková S. zdarma 

středa 13.30 – 14.15  Flétna pro začátečníky ZŠ Albrechtice n. O. Lemfeldová D., DiS. zdarma 

čtvrtek 13.30 – 14.15  Tvořivé dílničky  ZŠ Albrechtice n. O. pí Syrová I.  zdarma 

pátek 13:30 – 14:15  Sportovní ZŠ Albrechtice n. O.  Mgr. Pokorná I. Zdarma 

 

V případě zájmu o zájmový kroužek DDM je třeba vyplnit přihlášku na web stránkách: ddmtyniste.cz, nebo se v DDM 

přihlásit osobně (informace obdrželi žáci v informační brožurce DDM). 

Prosíme zájemce o dramatický kroužek DS poškoláci Albrechťáci, aby se nahlásili u Mgr. Otavové a následně vyplnili 

elektronickou přihlášku DDM. Kroužky zahájí činnost  5. 10., min počet žáků – 4; max počet žáků - 20; v případě 

zájmu zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 25. 09. 2020. 

................................................................................................................................................................... 

Přihláška 

 DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

Název zájmového kroužku: …………………………………………………………………………………………… 

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

Ročník: ………………………………………………. 

Žák bude přijat do zájmového kroužku po odevzdání vyplněné přihlášky. V případě naplnění kapacity zájmového 
kroužku je možno zájemce odmítnout, nebo zvolit výběr  zájemců dle pravidel stanovenými pro danou situaci (např. 
losování).                                                                                                                              

Žák dochází do kroužku pravidelně v čase a na místo určené vedoucím zájmového kroužku, během konání kroužku 
se řídí výhradně pokyny vedoucího kroužku a dodržuje BOZP o které  byl poučen vedoucím kroužku. Dbá na to, aby 
nepoškodil zdraví své ani ostatních účastníků zájmového kroužku. Případnou absenci je třeba omluvit. Za 
nedodržování stanovených pravidel je možno žáka z kroužku vyloučit. Škola neodpovídá za člena v době mimo 
předem stanovený rozvrh zájmové činnosti, a pokud se nejedná o akci jí pořádanou a předem oznámenou zákonným 
zástupcům žáka, např. jeho prostřednictvím. Zejména není odpovědna za žáka během jeho cesty do zařízení a ze 
zařízení, v době předem známého odvolání činnosti, přerušení nebo pozdějšího zahájení činnosti. 

 

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


