
     

Kroužky jsou realizovány na základě vlastního projektu 1. ZŠ Rakovník zaměřeného na rozvoj 
praktických dovedností žáků školy s důrazem na rozvoj řemeslné zručnosti a práci s tradičními 

materiály. Projekt finančně podpořilo Město Rakovník. 

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK 
projekt Řemeslo má zlaté dno 

Jméno a příjmení dítěte Datum narození 

Bydliště Zdravotní pojišťovna 

Kontakt na dítě (mobil nebo email) Třída 

Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte 

 
 
 
 

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

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

ŘEMESLNÁ DÍLNA se zaměřením 
na práci s keramikou  

1. ZŠ Rakovník; vedoucí 
Mgr. Martina Vorlová, 
Mgr. Alice Pazderová 

středa 13.00 – 14.30, koná se 1x za 
14 dní (skupiny se střídají 
sudý/lichý týden dle kalendáře ) 
1. schůzka  - 5.10. obě skupiny 
společně 

 

EKOLOGICKÁ DÍLNA a 
DŘEVODÍLNA 

1. ZŠ Rakovník; vedoucí 
Martin Donát 

středa 13.00 – 14.30,  koná se 1 x 
za 14 dní – sudé týdny  

Souhlasím s tím, aby moje dítě navštěvovalo zvolený kroužek (popř. více zvolených 
kroužků), který bude probíhat v období od 5. října 2016 do 22. června 2017. Dohlédnu na to, 
aby jeho docházka byla pravidelná, a zaplatím roční poplatek ve výši 100,- Kč. 
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 pátek 30. 9. 2016 třídnímu učiteli, vedoucímu kroužku nebo 
v kanceláři školy.  


