ŽÁK PŘEDÁ SVÉMU třídnímu učiteli:
Vážení rodiče, Centrum sportu nabízí kroužky ve školním roce 2022-2023
Svoji činnost zahájí 3. 10. 2022 z důvodu zjištění zdravotní situace mezi žáky po letních prázdninách.
Cena kroužků:
při jedné hodině (45–60 minut) týdně 1400 Kč za rok, při 1,5 hodině 2000 Kč, u tenisu 2600 Kč za rok
(menší počet dětí). Garantovaných 30 odučených hodin, trénink neprobíhá v době školního volna – prázdnin
a ředitelského volna.
Cena kroužku je dána počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu, platbou trenérům, zakoupením
materiálu atd.
Lze použít příspěvek zdravotní pojišťovny.
Kroužky začínají 3. 10. 2022, platba se uskuteční bezhotovostně na účet 2800684905/2010_v měsíci
říjnu po první hodině. Do poznámky připište: Kroužek, jméno a příjmení žáka.
Kroužek bude otevřen dle počtu zájemců.
Tělocvična, čas a kontakty na trenéry, tabulku si nechejte doma:
Bojové
pondělí 15.30 –
3. - 9. tř.
J. Koželuh
sporty
16.30
Volejbalová
pondělí 16.30 –
2. – 5. tř.
R. Dvořáková
přípravka
17.30
Začátečníci. i
Tenis
úterý
15.30 –
P. Trojáček
pokročilí budou
16.30
Tenis
Florbal

rozděleni
do tří hodin

1. – 3. tř.

úterý
středa

16.30 - 18.30 P. Trojáček
15.30 - 16.30 M. Lukeš
16.30 –
17.30
všech skupin
15.30 –
16.30
16.30 - 17.30

Florbal

4. - 7. tř.

středa
zájemci

Atletika

1. – 3. tř.

čtvrtek

Atletika

4. - 7. tř.

čtvrtek

Pohybová učebna, nad družinou:
Základy
1.– 5. tř.
moderního tance
Základy
6.– 9. tř.
moderního tance
Street dance
3. - 5. tř.

pondělí
pondělí
úterý

Street dance

5. – 9. tř.

úterý

Baletní průprava

1.– 2. tř.

středa

16.00 –
17.00
17.00 –
18.30
16.30 –
17.30
17.30 –
18.30
16.00 –
17.00

M. Lukeš
přihlásí o
výhody:
J. Mašek
J. Mašek

K. Kličková

jankozeluh@post.cz
rsladka@centrum.cz
petr.trojacek@gmail.com
petr.trojacek@gmail.com
marek.lukes@florbalplzen.cz
marek.lukes@florbalplzen.cz
www.florbal-plzen.cz/22zs
info@tempomakers.cz
info@tempomakers.cz

klarka4klickova@seznam.cz

Registrace člena AŠSK, Centra sportu při 22. ZŠ Plzeň, spolek
Sídlo: Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň, registrační číslo školního sportovního klubu: PLZ 300 09
Předseda CS: PaedDr. Yveta Pompová, tel. 378 028 745, pompovayv@zs22.plzen-edu.cz
Vyplňte čitelně:
Jméno a příjmení člena ________________________________________________________________
Datum narození ________________________
Kroužek (při volbě dalšího kroužku, vyplňte vícekrát) ______________________________________
Zákonný zástupce __________________________ e-mail+____________________________________
telefon _______________________________________
Projevuji vůli se jako člen spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., podílet se na
činnosti spolku, vytvářet podmínky pro sportovní a pohybové činnosti v rámci školního sportovního klubu 22.
ZŠ Plzeň v souladu s účelem a posláním spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.,
dle stanov spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami spolku, se stanovami souhlasím a budu jimi
vázán. Projevuji vůli být členem Školního sportovního klubu 22. ZŠ Plzeň, pobočného spolku AŠSK.
- Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa) pro
statistické účely AŠSK a pro účely vedení seznamu členů AŠSK.
- Souhlasím s uveřejněním svého jména a fotografie na tiskových materiálech a videozáznamech z činnosti
AŠSK.
- Souhlasím s poskytnutím nezbytných údajů (jméno, příjmení, dat. narození) pro žádosti o dotace na podporu
činnosti AŠSK poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, bude-li to
podmínkou poskytnutí takové podpory.
- Souhlasím s účastí na aktivitách organizovaných v rámci ŠSK ve smyslu stanov, zavazuji se při účasti na
aktivitách organizovaných v rámci činností AŠSK jednat v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví a
fair play.
Beru na vědomí, že nejsem v rámci činnosti ŠSK pojištěn proti úrazu, krádežím a ztrátám na majetku.
Zaplacením členského příspěvku souhlasím s podmínkami členství, žáci jsou povinni dodržovat
hygienická pravidla, na kroužky přicházejí pouze žáci, kteří nemají příznaky infekčního onemocnění
a před vstupem na kroužek použijí připravenou dezinfekci na ruce. Rodič si vyzvedává žáka po
ukončení kroužku, žáci nejdou zpět do družiny.
Datum ___________________
Podpis člena _________________________________
Podpis zákonného zástupce ____________________________________

B. Jonášová

bohuslava.jonasova67@seznam.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Majerová

hedi.majerova@gmail.com

VYPLŇTE, NEODSTŘIHUJTE a CELÝ LIST ŽÁK ODEVZDÁ TU:

H. Majerová

hedi.majerova@gmail.com

Prosíme čitelně:

R. Firýtová

rafjunior@ seznam.cz

Informace pro vedoucího kroužku________________________________
Jméno a příjmení člena žáka__________________________________________________________
Zákonný zástupce___________________________________________________________________
e mail zákonného zástupce _____________________________________________________
telefon zákonného zástupce _________________________________
Žák/žákyně odchází po kroužku sám/sama ANO - NE

