
 
 

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM 
Školní klub a Dům dětí a mládeže AG 

Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00  Praha 2 
 

PŘIHLÁŠKA 
do zájmového kroužku 
ve školním roce 2022/2023 

 
po vyplnění zákonným zástupcem žáka odevzdat do 15. 9. 2022 lektorovi kroužku 

info k platbám zde http://www.arcig.cz/dokumenty-skolniho-klubu 
 

jméno a příjmení žáka / žákyně: 
 
 
název kroužku: 
 

datum a rok narození: 
 

žák třídy: 
 
 

telefon žáka: 
 
 

email žáka: 

 zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění žáka:  
 
jméno příjmení a telefon zákonného zástupce žáka: 

Beru na vědomí: 
Žák se stává účastníkem kroužku po odevzdání přihlášky a uhrazení platby.  
Platba za kroužek na celý školní rok se hradí do 15. 9. 2022 (žáci prim do 30.9.2022) na účet číslo 304547021/0100 s 
variabilním číslem 200 a jménem dítěte v poznámce. 
Nebude-li platba uhrazena nejpozději do měsíce od přihlášení žáka, nebude mu umožněno dále kroužek navštěvovat. 
Při odhlášení žáka z kroužku nevzniká nárok na vrácení platby. 
V případě neotevření nebo zrušení kroužku vrací škola platbu na základě žádosti o vratku.  
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu pěti účastníků. Při nižším počtu je stanoven speciální příplatek 1000,-
Kč/os/rok pro otevření nenaplněného kroužku. 
Ceny kroužků jsou stanoveny na základě plánované časové dotace kroužku a mohou být upraveny během prvního 
měsíce, pokud na základě zájmu účastníku a možnostech rozvrhu dojde k nějakým časovým změnám. Informace 
budou zveřejňovány v rozvrhu kroužků a oznamovány lektorem účastníkům kroužku. 
V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel AG na základě písemné žádosti rodiče nebo zletilého žáka 
povolit úpravu platby za kroužek. 

Podpisem prohlašuji, že veškeré mnou uváděné údaje jsou pravdivé a beru na vědomí  

V Praze dne  
 

 
 
__________________________   

podpis žáka: 

 
 

__________________________   
podpis zákonného zástupce žáka: 

 za žáky se zdravotním postižením se považují žáci s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se 
souběžným postižením více vadami, s vývojovými poruchami učení nebo chování, s mentálním postižením a 
s autismem. 
Za žáky se zdravotním znevýhodněním se považují žáci zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní a žáci s lehčími 
zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování. 

 


