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

                  podpis zákonného zástupcu 

V prípade záujmu prosíme vyplnenú prihlášku odovzdať triednemu učiteľovi 

najneskôr do  PONDELKA  -  20. 9. 2021 

 

 

PRIHLÁŠKA 

do záujmovej činnosti v školskom roku 2021/22 

  Záväzne prihlasujem svoje dieťa do dolu uvedených záujmových krúžkov  

  a budem dbať na jeho pravidelnú dochádzku. 

  meno dieťaťa: .......................................................................................................... trieda: ....................... 

do krúžku:  

por. č. 

krúžku  
názov krúžku 

    

    

1 MATEMATIKA PRE ŽIVOT 9. A Mgr.  Hrnčárová Vachánková PODĽA DOHODY

2 MATEMATIKA PRE ŽIVOT 9. B Mgr. Nemcová PODĽA DOHODY

3 SLOVENČINA PRE ŽIVOT 9. A Mgr. Filáčková PODĽA DOHODY

4 SLOVENČINA PRE ŽIVOT 9. B Mgr. Priščáková PODĽA DOHODY

5 VONKAJŠIE POHYBOVÉ AKTIVITY 5.-9.
Mgr. Hálová, Mgr. Sieklová,                                                 

Mgr. Nemcová
PODĽA DOHODY

6 ZÁBAVNÉ UČENIE 1.-4. vyučujúci 1. stupňa PODĽA DOHODY

7 KONZULTÁCIE 5.-9. vyučujúci 2. stupňa PODĽA DOHODY

8 TURISTICKÝ KRÚŽOK 1.-4.  Mgr. Porubanová, Mgr. Ševčíková PODĽA DOHODY

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 

PONUKA  KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI  v šk. roku 2021/2022 

Milí rodičia,                                                                                                                                                                                                                                  

opäť  k  Vám  prichádzame s  ponukou  záujmových  krúžkov  pre  Vaše deti.   Ich činnosť  je  

hradená zo štátneho rozpočtu prostredníctvom vzdelávacích poukazov.                                                                                                                          

V súlade s aktuálnymi opatreniami na udržanie bezpečného prostredia v školách je potrebné 

organizovať krúžkovú činnosť tak, aby neprichádzalo k premiešavaniu žiakov z rôznych tried. Preto 

sme ponuku krúžkov zredukovali a upravili ju tak, ako je uvedené v zozname. 

Touto ponukou vytvárame priestor pre zmysluplné využitie voľného času Vašich detí – našich žiakov. 

Jednotlivé záujmové aktivity využijeme najmä na podporu čitateľskej, mediálnej a funkčnej 

gramotnosti a  kooperatívnych zručností detí.                                                                                                                             

Stretávanie krúžkov bude vždy po dohode so žiakmi a bude vopred oznámené.                                                                                                                              

V prípade, že činnosť krúžkov bude pozastavená, alebo bude zredukovaný počet stretnutí, môže 

škola využiť finančný limit zo vzdelávacích poukazov na nákup dezinfekčných a ochranných 

prostriedkov.  

Preto Vás prosíme, aby ste vzdelávací poukaz nenechali prepadnúť bez využitia, ale vrátili ho našej 

škole, ak nechcete podporiť iného poskytovateľa záujmovej činnosti. 

Tešíme sa na spoluprácu. 

 

 

 

PaedDr. Beáta Sabová 

                      riaditeľka školy 


