
Přihláška k zájmovým kroužkům pro školní rok 2021/2022 

Jméno dítěte:  VS dítěte: 

Vybrané kroužky: 

Den v týdnu Název kroužku Cena 

První navštívená hodina se bere jako seznamovací (instruktor daného kroužku seznámí děti s plánem 
a bezpečnostními pravidly). Druhá hodina se povede jako normální hodina a rodič si může po této hodině 
dítě písemně odhlásit a nevzniká mu tak povinnost uhradit cenu kroužku. Do ceny nejsou započítány 
státní svátky, ředitelská volna, prázdniny, ozdravné pobyty a školní akce. Změna rozvrhu kroužků je 
vyhrazena! V případě nenaplnění kroužku, nemusí být kroužek otevřen.   

V prvním pololetí je cena za kroužek splatná k 30. září. Pokud dojde ke zrušení docházky na 
kroužek ze strany dítěte do 15. října, je cena kroužku poloviční při pozdějším ukončení docházky není 
možné cenu redukovat.  

Ve druhém pololetí je cena za kroužek splatná do 15. února. Děti, které pokračují v navštěvování kroužku 
i ve druhém pololetí, nemusí přihlášku znovu vyplňovat a postačí, aby toto oznámili emailem na níže 
uvedené adresy, a to do 12. února. Pokud dojde ke zrušení docházky na kroužek ze strany dítěte do 
15. března, tak cena kroužku je poloviční. Při pozdějším ukončení docházky není možné cenu redukovat.

Odhlášení a ukončení docházky mimoškolní aktivity je vždy nutné nahlásit emailem na tyto adresy: 
matulova@sunnycanadian.cz  a ekonom@sunnycanadian.cz.  

Jméno rodiče:  Telefon:  

Tímto závazně přihlašuji své dítě a zavazuji se zaplatit cenu za vybraný kroužek (viz nabídka a ceník 
kroužků uveřejněný na webu školy pod zájmovými kroužky). Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) 
seznámen(a) s pravidly kroužků a Vnitřním řádem pro zájmové vzdělávání SCIS. 

Datum: Podpis rodiče: 

Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o.
____________________________________________________________________
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