Milí rodiče,
rádi bychom Vám oznámili, že od října 2014 otvíráme ve škole NOE nový klub pro děti. Tímto Vaše
děti srdečně zveme a nabízíme jim možnost se klubu pravidelně účastnit po celý školní rok.
Připravujeme pravidelná setkání na každý pátek po vyučování od 14 do 16 hodin.
V rámci klubových setkání budeme hrát pestrou škálu zábavných a dobrodružných her, sportovat,
také občas něco vyrábět a společně zpívat. Zároveň chceme děti učit křesťanským hodnotám
(například čestnost, poctivost, ochota pomoci druhému apod.) a spolu s nimi poznávat biblické
příběhy. Klub tak navazuje na cíle, které si předsevzala škola NOE (viz http://www.skolanoe.cz/spolu-na-jedne-lodi).
Klub je určen pro děti 1. stupně ZŠ, přednostně od 3. do 5. třídy. Pokud byste rádi, aby se Vaše dítě
účastnilo pravidelných klubových schůzek, prosíme o vyplnění formuláře přihlášky a zaplacení
celoročního poplatku ve výši 600 Kč. Přihlášku odevzdejte nebo zašlete do kanceláře školy NOE.
První tři páteční setkání jsou pro Vaše dítě nezávazná. Do té doby stačí vyplnit přihlášku. V případě
závazného zájmu uhradíte poplatek až po těchto třech setkáních. Klub je otevřen pro nové děti až
do konce listopadu 2014.
Za klub Vás zdraví a těší se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi
Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy NOE

David Jindra, hl. vedoucí klubu

V případě dotazů a doplňující informací kontaktujte vedoucího na jindra.david@email.cz nebo
720 139 233.

Přihláška
na dětský klub školy NOE pro školní rok 2014/15

1. Osobní údaje dítěte
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………………….………………………
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Datum narození: ……………………………………… Třída, kterou dítě navštěvuje: ……………………………..………………………
Zdravotní pojišťovna: ………………………………. Kód pojišťovny: ..…………………………………………………...…………………….
Doplňující informace (např. ohledně zdravotního stavu, alergie apod.): ………………………………………………………….

2. Osobní údaje zákonných zástupců
Jména a bydliště zákonných zástupců:
Otec: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Matka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Kontaktní email: ……………………………………………………………………………………………………………………...………………………
Kontaktní telefon: …………………….……………………………………………………………………………………………..………………………

3. Cena a platba celoročního poplatku
Uhraďte prosím částku 600,- Kč na účet školy č. 2200446559/2010 Fio banka, a.s.
Variabilní symbol: 55 + prvních šest čísel rodného čísla dítěte (např. pro dítě narozené 1.1.1999 ve tvaru
55995101). Do popisu pro příjemce platby prosím uveďte i jméno dítěte.

Tímto souhlasím, že se mé dítě bude během školního roku 2014/15 účastnit pravidelných schůzek dětského
klubu v prostorách školy Noe.
Dítě bude chodit domů: samo / s doprovodem: ……………………………………………………………………...………………………
Místo převzetí dítěte po skončení klubu je budova školy NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ, Zborovské nám. 2018

V ……………………………………………………………………… Dne .……………………………………………………………….……………………
Podpis zákonného zástupce dítěte: ………………………………………………………………………………………...………………………

