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Nepovinný předmět - ODPOLEDNÍ PŘÍPRAVA DO ŠKOLY VE ŠKOLE 
 

 Odpolední příprava je nepovinný předmět určený pro děti Základní školy na Lyčkově náměstí k 
získání návyků pravidelné přípravy na vyučování.  

 Odpolední příprava probíhá od pondělí do čtvrtka od 14.00 do 15.00. Zákonný zástupce 
přihlašuje dítě na konkrétní dny, kdy dítě má volno (pokud má dítě odpolední vyučování, nelze 
chodit na odpolední přípravu). Odpolední příprava probíhá od pondělí 24.9.2012.     

 Odpolední příprava probíhá v učebně školy a obsahem je příprava na vyučování následující den. 
(psaní domácích úkolů, prostudování a procvičení současné látky). Dítě je povinno si nosit  
sešity a pomůcky předmětů na následující den a žákovskou knížku.   

 Odpolední příprava je bezplatná. 

 O přijetí do nepovinného předmětu - odpolední příprava rozhoduje vedení školy na základě 
vyplněné a podepsané přihlášky zákonným zástupcem.   

 Po přihlášení do nepovinného předmětu je docházka do odpolední přípravy závazná a řídí se 
školními pravidly. Pokud dítě je dopoledne ve škole, je nutné neúčast na odpolední přípravě 
předem omluvit (stejně jako u odpoledního vyučování). Omluvená i neomluvená absence bude 
započítána do celkové docházky ve škole. 

 Odpolední přípravu může vedení školy pro dítě zrušit v případně časté neúčasti, nebo pokud dítě 
již odpolední přípravu nepotřebuje. Zrušení proběhne písemnou formou. 

 Zrušení docházky ze strany rodičů do odpolední přípravy je možné pouze na základě písemné 
žádosti zákonného zástupce. 

 
---------------------------------------------------------------Zde odstřihnout--------------------------------------------------- 

Přihláška na nepovinný předmět odpolední příprava 
 
Přihlašuji tímto: 
 
Jméno a příjmení žáka:  

 
Třída:  

Telefon na zákonného zástupce:  
 

Mobil žáka:  

Termíny odpolední přípravy: Pondělí  
14.00-15.00 

Úterý  
14.00-15.00 

Středa 
14.00-15.00 

Čtvrtek  
14.00-15.00 

Zaškrtněte všechny vhodné 
termíny: 

    

P O T V R Z E N Í 
 
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly nepovinného předmětu - odpolední příprava do školy ve 
škole.  

 
……………………………………….   ………………………………………. 

                       podpis žáka     podpis zákonného zástupce 
 


