
Záväzná prihláška do  
školských krúžkov pri CZŠ Narnia 

v školskom roku 2018/2019 
 

Meno a priezvisko 
dieťaťa: 

 

Trieda:  

Dieťa prihlasujem na 
školský krúžok:  

 
          01 ROBOTICKÉ STAVEBNICE  
 
          02 AKO FUNGUJE POČÍTAČ   
 
          03 English Club - deň: 
 
          05 Šachový krúžok, deň:   
 
          12 Keramika - deň: 
 
          32 Dungeons&Dragons 
 
12      11 SUPERAR  
 
 

Prihlásený dňa: 
 
 

Na uvedený krúžok 
som použil vzdelávací 
poukaz (*) 

ÁNO                           NIE 

Podpis rodiča: 
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Pozn: Jedná sa o krúžky, ktoré zabezpečuje škola. 
Prednú stranu samotného vzdelávacieho poukazu vyplní škola.  
Do pravého horného rohu prosím ceruzkou napíšte, na aký krúžok chcete 
vzdelávací poukaz použiť. Prihlášku je možné si stiahnuť na www.narnia.sk 
 
Podmienky účasti / neúčasti na krúžku: 
Dieťa si zvolí krúžok, pri ktorom vie, že mu vyhovuje čas a náplň. Ponúkame 
možnosť uhradiť krúžok na polroka vopred a po  uplynutí  sa rozhodnúť, či dieťa 
pokračuje.   
 
V prípade, že je uplatnený Vzdelávací poukaz, 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. Počas školského roka sú aj dni 
prázdninové, štátne sviatky a školské akcie, keď nie je možné krúžok uskutočniť. 
Vedúci krúžku sa bude snažiť umožniť náhradnú hodinu, ak to dovolí organizácia 
krúžku. 
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 krúžok, aby si dieťa  
mohlo samé spomenúť, že  popoludní  bude v RsT iba čiastočne a bude na svojom 
krúžku. 
 
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.  
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