
Záväzná prihláška do školských krúžkov pri CZŠ Narnia 

v šk. roku 2019/2020 

 

Meno a priezvisko 

dieťaťa: 

 

Trieda:  

Dieťa prihlasujem na 

školský krúžok:  

          

          19 English Club: 

 

           20 Art Club Outline 

 

           21 Šachový krúžok  

 

          14 Keramika - deň: 

 

          25 Dungeons & Dragons 

Prihlásený dňa:  

Na uvedený krúžok 

som použil VP 
ÁNO                           NIE 

Podpis rodiča: 
 

 

Podmienky účasti / neúčasti na krúžku: 

Dieťa si zvolí krúžok, pri ktorom vie, že mu vyhovuje čas a náplň. Ponúkame možnosť 

uhradiť krúžok na polrok vopred a po uplynutí sa rozhodnúť, či dieťa pokračuje.  

V prípade, že je uplatnený VP, je dieťa zapísané automaticky na celý rok. V prípade, že 

rodič vie, že sa dieťa nemôže zúčastniť na krúžku, požadujeme túto skutočnosť 

nahlásiť vedúcemu krúžku vopred. Za deti v čase trvania krúžku zodpovedá vedúci 

krúžku, ktorý dieťa privedie na krúžok a zabezpečí, aby sa dieťa vrátilo späť do RsT.  

Prosíme rodičov, aby hlavne na začiatku šk. roka pripomínali deťom, že majú v ten 

deň daný záujmový krúžok, aby dieťa vedelo, že popoludní bude v RsT iba čiastočne a 

pôjde na svoj krúžok. 

Vedenie školy si vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z krúžku, v prípade, že dieťa dlhodobo 

narušuje atmosféru a nie je ochotné prispôsobiť sa pravidlám, ktoré určí vedúci 

krúžku. Vedúci krúžku bude situáciu konzultovať s rodičom.  Ďakujeme za spoluprácu.  

  

Pozn: Jedná sa o krúžky, ktoré zabezpečuje škola. 
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