
Přihláška do České školy bez hranic v Mnichově
na školní rok 2023/2024

I. Všeobecné informace k přihlášce:

Počet míst v jednotlivých výukových skupinách je omezen, přihlášky jsou přijímány v

pořadí, ve kterém přicházejí. Přednostně budou přijaty děti, jejichž rodiče jsou členy

spolku Česká škola bez hranic – Tschechische Schule ohne Grenzen, e.V. Členům

spolku bude umožněno přihlášení od 1.2.2023 do 28.2.2023. Široké veřejnosti bude

umožněno přihlášení od 1.3.2023 až do naplnění kapacity popř. do 30.6.2023.

Máte-li  zájem  zapsat  své  dítě  v  průběhu  školního  roku,  nejprve  nás  prosím

kontaktujte na mnichov@csbh.cz, abychom ověřili, zda je v dané třídě volné místo.

Přihláška  je  platná  pro  školní  rok  2023/2024,  to  znamená  od  01.09.2023  do

31.08.2024 a není automaticky prodloužena. Ve výpovědi nemusí být uveden důvod.

Škola si vyhrazuje právo vyloučit žáka z výuky, pokud nebudou uhrazeny rodičovské

příspěvky nebo dojde k hrubému narušení školního a klasifikačního řádu (např. časté

a neomluvené absence).

Rodiče  přihlášených  dětí  se  finančně  podílí  na  fungování  školy.  Rodičovské

příspěvky  se  platí  na  každé  pololetí  zvlášť  a  rodiče  jsou  k  platbě  vždy  vyzváni

emailem,  který  obsahuje  všechny  relevantní  informace  k  platbě.  Škola  poskytuje

slevy sourozencům.

Bližší informace k organizaci, průběhu, hlídání dětí během přestávek budou sděleny

na informační schůzce, která se bude konat dne 22. července 2023. Účast rodiče a

přihlášeného žáka je povinná a spolek nenabízí žádný další termín.

Přijímány budou jen úplné žádosti. Na neúplné přihlášky nebude brán zřetel. 

Vyplněnou podepsanou přihlášku zašlete jako scan na email: mnichov@csbh.cz
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II. Přihláška

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: .................................................................

TŘÍDA ve školním roce 2023/2024: ..........................................................

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 

Jméno a příjmení (s diakritikou a v podobě, jak je uvedeno v českých nebo německých osobních 
dokladech):

Datum narození:
Rodné číslo (pokud je žák 
občanem ČR):

Státní občanství 
ČR:

ANO x NE

Místo narození (město a stát):

Adresa bydliště: 

Zákonní zástupci žáka/žákyně:
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Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a) mobilní: b) pevná linka:

E-mail:

M
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Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a) mobilní: b) pevná linka:

E-mail:

Osoba, která bude převážně komunikovat se školou:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a) mobilní:

E-mail:

Navštěvoval(a) školu (zde uveďte všechny české školy, které žák/žákyně navštěvoval(a) před 
nástupem do ČŠBH Mnichov):

Název a adresa školy Od – do

Je/byl(a) žákem/žákyní kmenové školy v ČR:
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Název a adresa školy Od 

Budeme mít zájem o zapsání do Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, která 

se spolkem dlouhodobě spolupracuje: □ ANO □ NE

Skládá/skládal(a) rozdílové zkoušky5):

Ročník Školní rok

Jazyková situace v rodině

Jazyk převážně užívaný v komunikaci s otcem:

Jazyk převážně užívaný v komunikaci s matkou:

Jazyk převládající v rodinné komunikaci:

Další jazyky pravidelně používané v rámci i širší rodiny:

Speciální potřeby žáka (například alergie apod.)
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JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: .............................................................................

VÝUKOVÁ SKUPINA (ve školním roce 2023/2024): ........………………………
 

 SOUHLAS S FOTOGRAFOVÁNÍM A FILMOVÁNÍM (nehodící se škrtněte) :

Souhlasím  s  fotografováním a  filmováním  svého  dítěte  během školních  aktivit  a

s případným  uveřejněním  fotografií  nebo  filmů  v propagačních  materiálech

souvisejících s činností ČŠBH Mnichov.

ANO                                               NE

 SOUHLAS S VÝUKOU MIMO PROSTORY ČŠBH Mnichov (nehodící se škrtněte):

Souhlasím s výukou mimo prostory ČŠBH Mnichov (školní vycházka, naučný výlet,

výuka v galerii, muzeu, výuka v přírodě...). Beru na vědomí, že v situaci, kdy část

výuky proběhne jinde než v Českém centru budu včas vyrozuměn/-a a seznámen/-a

s místem, časem a délkou vyučování.

ANO                                               NE

 POJIŠTĚNÍ – dítě je pojištěno během všech svých aktivit. ČŠBH Mnichov má

sjednané tzv. Haftpflichtversicherung.

 POMOC VE ŠKOLE

Česká škola bez hranic Mnichov je od svého vzniku spolkem, je proto závislá na

pomoci a spolupráci členů, respektive rodičů dětí, které školu navštěvují.

Rodiče se 3x ročně podílejí na přípravě tříd k výuce, hlídání dětí během přestávek a

úklidu  školních  prostor.  Budeme  Vám  však  vděčni,  pokud  se  budete  moci

příležitostně podílet i dalším způsobem na chodu školy/spolku.

Označte prosím, jak byste mohli pomoci. Velice děkujeme.

Příležitostně mohu pomoci:

o s organizací doplňkových aktivit (divadelní nebo filmové představení, vánoční hodina,
mikulášská besídka…)

o s údržbou školního materiálu a vybavení tříd 

o s přípravou newslettru

o jinak, upřesněte:.................……………………………………………………………..........
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 POPLATKY, PODMÍNKY PLATBY:

Za každé přihlášené dítě  se platí  rodičovské příspěvky.  Jejich výše se stanovuje

podle  aktuální  finanční  situace  spolku  v  srpnu.  Zde  uvedená  částka  je  pouze

orientační.

30,-  €  roční  členský  příspěvek  spolku  (povinný)  +  max.  390,-  €  školné/rok

ČŠBH*

*Při zápisu dvou a více dětí z jedné rodiny je možné uplatnit slevu cca 20 % ze školného.

Odesláním  přihlášky  souhlasíte  se  zpracováním  osobních  údajů  v  souladu  se  zákonem  o
Ochraně osobních údajů. Poskytnuté informace slouží pouze k internímu zpracování. Více na:
http://ceskaskolamnichov.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-datenschutz/

Datum / v

Podpis zákonného zástupce
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