
 

P ř i h l á š k a    IV_2021 

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

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

žáka …………………………….. třídy, ve 2. pololetí školního roku 2020/21 na níže uvedenou aktivitu v rámci projektu 

s názvem Rozvíjíme klíčové kompetence II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012170.  

Na každou aktivitu je nutné podat samostanou přihlášku. 

 

1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování a podpořit zvládnutí standardů 
RVP. Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování nejméně tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, 
asistentem pedagoga. Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to 
jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců. Návštěvnost aktivity žákem musí být min. 75%. Absenci je potřeba omluvit 
v omluvném listu žáka. 
                                                                                                                                                                                         Vaši volbu  
                                                                                                                                                                                     zaškrtněte zde X 

 

 

 

 

 

 

 

pondělí pí uč. Kupková   13. 00 – 14. 00 6. B Anglický jazyk  

 pí uč. Kroftová 12. 15 – 13. 15  3. A Český jazyk  

 pí uč. Šimanová 13. 00 – 14. 00 7. A, B Matematika  

 pí uč. Kolářová 11. 05 – 12. 05 1. A Český jazyk  

úterý p. řed. Šik  14. 00–15. 00 8. A, B Chemie   

 pí uč. Winkelhöferová 13.00 – 14.00 5. A, B Anglický jazyk  

 pí  zást. Černá  13. 00 – 14. 00 8. A, B Český jazyk  

 pí uč. Pechmanová 13. 10 – 14. 10 9. A, B Anglický jazyk  

 pí uč. Šimanová  13. 00 – 14. 00 8. A, B Matematika  

 pí uč. Benešová  12. 15 – 13. 15 5. C Matematika  

středa pí uč. Švecová 12. 10 – 13. 10 5. A, B Český jazyk  

 pí uč. Patejdlová  12.00 – 13.00 2. A Český jazyk  

 p. uč. Folk         12. 00 – 13. 00 5. A, B Matematika  

 pí uč. Šlaufová  12. 30 – 13. 30 4. A, B Český jazyk  

čtvrtek pí uč. Mattasová  13. 00 – 14. 00 7. A, B Český jazyk  

 pí uč. Nováková 11. 05 -  12. 05 1. B Český jazyk  

 pí uč. Pavlová 12. 15 – 13. 15 3. B Český jazyk  



 

 

 

 

2.Školní kariérový poradce 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce a podpořit tak žáky základních škol. Školní 
kariérový poradce bude působit jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků 
s potřebou podpůrných opatření. Školní kariérový poradce připraví a zrealizuje s žáky měsíčně dvě individuální setkání, která povedou 
k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání. Účast zákonného zástupce je možná. Na tuto 
aktivitu se není třeba hlásit, bude probíhat každou lichou středu v měsíci. Je nutné min. jeden den dopředu nahlásit svoji účast osobně, 
telefonicky nebo emailem. 

 

Středa, každá 
lichá v měsíci 

14.00 – 15.00 
Nebo dle dohody 

Mgr. Černá 

  1. – 9. roč. 
ředitelna 

Školní 
kariérový 
poradce 

T  377 824 284 
E radomira.cerna@zszruc-senec.cz 

 

3.Personální podpora – AP/ANP 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu pro ANP základním školám.  
 

pondělí, každé od 12. 30 a dle 
dohody s rodiči 
Mgr. Kubíková 

        
pro 1. st. 

 
AP/ANP 

T  377 824 741                  
E marketa.kubikova@zszruc-senec.cz 

 

Jméno žáka: ………………………………………………………………., preferovaný čas: …………………………………………………. 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu pro ANP základním školám. Aktivita bude probíhat pravidelně 
v určených hodinách. 
 

4.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 27. 1. 2021. Odevzdání přihlášky/přihlášek nezakládá nárok na zařazení do vybrané 

aktivity/vybraných aktivit. 

Všechny aktivity se zahajují v týdnu od 1. 2. 2021 a probíhají prezenční formou, v případě evt. uzavření školy mohou 

probíhat distančně, online dle pokynů vedoucích kroužků. Neprobíhají v době prázdnin a dnů volna. 

 

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

         podpis zákonného zástupce žáka  

 

 


