
 

 

P ř i h l á š k a    IV 

Závazně přihlašuji své dítě ....…………………………………….………………………….…………………………………………………, 

nar. ……………………..………….….........................., bytem ………………….………………………….……………………………………, 

žáka …………………………….. třídy, ve 2. pololetí školního roku 2018/19 na níže uvedenou aktivitu v rámci 

projektu Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I s názvem Rozvíjíme klíčové 

kompetence, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004131: 

1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci  
s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období. Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět 
po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. V případě, že v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat 
doučování dvakrát. Pokud je žák na doučování přihlášen, je pro něj doučování povinné a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka 
omluvena v omluvném listu. Pro naplnění cílů aktivity je nezbytná 75% docházka. Doučování není žákům poskytováno za úplatu.  
                                                      Vaši volbu zaškrtněte zde X 

Pondělí pí uč. Šlaufová 12.40 – 13.40 4. A, B český jazyk  

 p. uč. Folk 13.10 – 14.10 5. A, B matematika  

 pí uč. Mattasová 13.00 – 14.00 6. A, B český jazyk  

      

Úterý p. řed. Šik 13. 00 – 14.00 9. A, B chemie  

 pí uč. Kupková 13.00 – 14.00 8. A, B anglický jazyk  

Středa pí uč. Šimanová 13.00 – 14.00 6. A matematika  

      

Čtvrtek pí zást. Černá 13. 00 – 14.00 9. B český jazyk  

 pí uč. Mattasová 13.00 – 14.00 9. A český jazyk  

 pí uč. Benešová 12.15 – 13.15 3. C český jazyk  

 pí uč. Šimanová 13.00 – 14.00 6. B matematika  
 

2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ 
 
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto 
získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. 
Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období. V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých 
probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v 
jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát. Pokud je žák na aktivitu přihlášen, je pro něj povinná a jeho 
nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena v omluvném listu. Pro naplnění cílů aktivity je nezbytná 75% docházka. Čtenářský klub 
pro žáky ZŠ není žákům poskytován za úplatu.  
 

Vaši volbu zaškrtněte zde X 

Čtvrtek pí uč. Müllerová 13.30 – 15.00 4. – 5. roč. čtenářský klub  
Zákonný zástupce bere na vědomí a souhlasí s podmínkami bezplatného využívání vybraných aktivit. Přihlášky odevzdají žáci svému tř. učiteli 

nejpozději do 25. 1. 2019 a o zařazení do aktivity budou žáci informování nejpozději do 31. 1. 2019 svými třídními učiteli. Odevzdání přihlášky 

nezakládá nárok na zařazení do vybrané aktivity.  

Všechny aktivity se zahajují v týdnu od 4. 2. 2019 a neprobíhají v době prázdnin a dnů volna. 

 

V (e) ………………………………. dne …………………………….                    ………………………………………………… 

         podpis zákonného zástupce žáka  


