Vážení rodiče,
dovolte mi seznámit Vás s organizačním systémem kroužků v II. pololetí školního roku 2017/2018, s několika
pokyny pro přihlašování kroužků a s realizací plateb.
Časový harmonogram
29.1.2018 – 7:15 – 18:00 přihlašování do kroužků žáků, kteří chodili na tento konkrétní kroužek v prvním
pololetí (Stejný kroužek ve stejný čas). Přihlášky, které neodpovídají stávajícím seznamům
budou bez upozornění vymazány. Není nutné ráno vstávat, na čase přihlášení nezáleží.
31.1.2018 – 7:15 – začátek dohlašování na volná místa u kroužků. Upozorňujeme, že se celková kapacita
kroužku (po přednostních přihláškách) může snížit oproti tištěnému seznamu.
1.2.2018 – konec přihlašování ze sítě internet (přihlásit po tomto datu je možné pouze osobně nebo emailem
u p. uč. Nádvorníka),
12.2. – 14.2. 2018 od 7:30 do 9:00 a od 13:30 do 16:30 – možnost platby v hotovosti v ředitelně školy
19.2.2018 - zahájení činnosti jednotlivých kroužků (upozorňujeme, že žák může kroužek navštěvovat
výhradně až po zaplacení),
O.p.s. Odpoledne si vyhrazuje právo zrušit kroužky, které nebudou naplněny alespoň minimálním
počtem žáků tak, aby byla zajištěna ekonomičnost provozu. Zrušený kroužek bude vymazán ze
seznamu kroužků. V případě, že jste tento kroužek již zaplatili, celá částka Vám bude navrácena.
22.6.2018 - konec činnosti zájmových kroužků v II. pololetí školního roku (upozorňujeme na možnost
odpadnutí několika kroužků z důvodů zotavovacích pobytů, prázdnin, státních svátků,
družinových akcí ...). Cena kroužků je kalkulována na 15 lekcí. Proto jakékoli odpadlé lekce nad
tento počet nemusí být nahrazovány (i když se o náhradu budeme maximálně snažit).
Pokyny pro přihlašování
§ Přihlášení na kroužek, na který dítě v prvním pololetí chodilo (jedná se přesně o tento kroužek, nikoli
kroužek v jiný den, nebo v jinou hodinu) je možné od 29. 1. 2018 7:15 – 18:00. Platí čas uvedený na www
stránkách školy www.londynska.cz. Nezkoušejte se přihlašovat dříve, Vaše přihláška nebude
provedena. V případě, že přihlásíte dítě na jiný kroužek, bude proveden výmaz přihlášky bez jakéhokoli
upozornění.
§ Dohlašování na volná místa proběhne 31.1.2018 od 7:15. (Upozorňujeme, že maximální počet dětí na
kroužku se může měnit.)
§ O.p.s. Odpoledne si vyhrazuje právo přednostních dohlášek pro děti a vnuky zaměstnanců školy a o.p.s.,
kteří budou přihlášeny před 7:15 31.1.2018.
§ Přihlašovat se na kroužky je možné z jakéhokoliv počítače připojeného na Internet na stránce školy.
§ Rodiče žáků, kteří nemají přístup na Internet, mohou využít 29.1 a 31.1. od 7:15 do 8:00 počítačů školy.
§ Každá přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žáka, skutečnou třídu, kterou žák navštěvuje.
§ Přihlašovaný žák musí být žákem naší školy a musí odpovídat věkovému rozpětí uvedenému v seznamu
kroužků, případné výjimky řešte předem osobně s p. uč. Nádvorníkem. Žák, který neodpovídá věkovému
rozsahu a jeho zařazení nebylo projednáno předem s p.uč. Nádvorníkem, bude automaticky vyřazen.
Postup přihlášení žáka:
§ Jděte na stránky školy www.londynska.cz
§ Klikněte na název “Kroužky”
§ Ze seznamu kroužků si vyberte požadovaný kroužek a klikněte na slovo “přihlásit” v daném řádku.
§ Vyplňte jméno žáka, příjmení žáka, třídu.
§ Klikněte na tlačítko ZADEJ
§ Nechte počítač zpracovat Vaši přihlášku. V případě správného zadání se Vám objeví výpis přihlášených
daného kroužku s Vámi přihlášeným dítětem.
§ V případě odmítnutí pokračujte dle pokynů. Počítač Vám napíše, co bylo špatně zadáno.
§ Pokračujte kliknutím na “Zpět na seznam kroužků” v dolní části stránky.
V případě, že z velmi vážných pracovních či osobních důvodů nemůžete uhradit platbu za kroužky, kam jste
přihlásili své dítě, v daném termínu, je NUTNÉ tuto skutečnost nahlásit emailem na adresu
nadvornik@londynska.cz V případě jakýchkoliv problémů nebo potřeby zrušení již realizované přihlášky
kontaktujte p. uč. Nádvorníka 224250439 nebo na nadvornik@londynska.cz
Z důvodu snahy o maximální uspokojení zájmu o kroužky prosíme rodiče, kteří přihlásí své dítě na
špatný kroužek nebo si rozmyslí účast na něm, aby tuto skutečnost neprodleně napsali na
nadvornik@londynska.cz. Moc děkujeme.
V Praze dne 23. 1. 2018
Václav Nádvorník
ředitel o.p.s. Odpoledne

