
Dodatek k ŠVP ŠK č.1 

 

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 
 

Škola: Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace 

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Nedělová 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 

Dodatek k ŠVP ŠK č.1  byl projednán pedagogickou radou dne 31. 8.2017 a zapsán  

pod č.j.  307/2017 

 

Ve Valticích 31. 8. 2017 

          

………………………………………………… 

Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy 

 

 

 

 

Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ŠK ve znění platných dodatků od 1. 9. 2017 takto: 
 

1) Úprava a doplnění kapitoly č. 7 Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu 

vzdělávání 

2) Úprava a doplnění kapitoly č. 10 Popis ekonomických podmínek  

 

 

7. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání 



 žáci jsou přijímání na základě písemné žádosti rodičů, zákonných zástupců na začátku   

školního roku  

 žák může být přijat i v průběhu školního roku  

 do ŠK jsou přijímáni žáci 2. stupně, popřípadě i žáci 4. a 5. ročníku  

 podmínkou zařazení a setrvání ve školním klubu je řádné placení úplaty a dodržování 

pravidel ŠK  

 docházku do ŠK a kroužků realizovaných ŠK je možné ukončit vždy v pololetí 

 o přijetí do ŠK rozhoduje ředitel školy  

 o vyloučení žáka ze školního klubu rozhoduje ředitel školy  



10. Popis ekonomických podmínek 

 Poplatek za docházku do ŠK za žáka činí 50,--Kč/měsíc. Celková částka za pololetí činí 250,--Kč. 

Platbu za 1. pololetí zákonní zástupci zaplatí převodem na účet školy do 30. 9. daného školního 

roku. Platba za 2. pololetí školního roku bude provedena do 28. 2. daného školního roku. 

 V případě zapojení se do pravidelné činnosti formou kroužků je úplata pololetně za kroužek       

200,-- Kč, dyslektického a logopedického kroužku je výše úplaty 250,-- Kč pololetně. Platba za 1. 

pololetí bude provedena do 30. 9. daného školního roku na účet školy, platba za 2. pololetí do 28. 2. 

daného školního roku na účet školy. 

 


