
Vážení rodiče,  

Vaše dítě obdrželo přihlášku do Čtenářského klubu, který probíhá ve  Školním informačním centru, základní knihovně.  Jeho náplní je vytvořit u 

dětí – čtenářů a hlavně nečtenářů - formou zábavných aktivit kladný vztah k četbě a ke knize, a pomoci jim tak zlepšit nejen čtenářské 

dovednosti, ale díky této dovednosti také samotné učení. Je dokázáno, že prostřednictvím čtenářské gramotnosti lze zlepšit např. i 

matematiku.  Pokud máte zájem své dítě přihlásit, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem po dítěti zpět do školy. Účast ve 

Čtenářském klubu je bezplatná, avšak závazná, proto prosíme, abyste dbali na docházku dítěte do kroužku a v případě absence jej u vedoucího 

kroužku řádně omlouvali. Formuláře najdete na stránkách školy v odkazu ŠIC a knihovna.   

                                                                                                                                           Vedoucí klubu, knihovnice: Lenka Klemšová 

                                                                                                                         E-mail: klemsova@zsprovaznicka.cz      Telefon: 777 616 012 

 

Tento projekt je finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava 

 Zde odstřihněte 

Závazná přihláška do „Čtenářského klubu“ 

Přihlašuji svou dceru/syna …..………………………………………………………….., třída……………… do Čtenářského klubu.  

 

             středa  / 14:00 – 15:30  

 

 

Po skončení Čtenářského klubu (vyhovující označte křížkem):  

 

       bude dítě odcházet domů samo         dítě si vyzvednu na vrátnici       dítě se vrací do školní družiny 

 

Kontaktní údaje zákonný zástupce  
 
Příjmení a jméno (matka/otec): ………………………………………………Telefon: ………………………………………email:…………………………….……………………… 
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