
Nội quy trường học  

Nội quy đoàn trường 

Việc tiếp nhận một người tham gia vào các hoạt động của nhóm dưới hình thức hoạt 

động giáo dục thường xuyên, theo sở thích và sở thích được quyết định trên cơ sở 

đơn đăng ký. Một phần của đơn đăng ký cho các hoạt động giáo dục, sở thích và sở 

thích thường xuyên là thông báo bằng văn bản của đại diện hợp pháp của người 

tham gia về mức độ tham dự và việc người tham gia rời khỏi nhóm. 

Tiêu chí để nhận học sinh vào một nhóm trường: 

a) một học sinh đang học trong lớp dự bị của trường, 

b) một học sinh đang học năm đầu tiên của trường, 

c) một học sinh đang học năm thứ hai của trường, 

d) một học sinh đang học năm thứ ba của trường,  

e) một học sinh đang học năm thứ tư và thứ năm của trường chỉ được nhận trong 

trường hợp nhóm trường còn khả năng miễn phí, 

f) ưu tiên cho học sinh có anh chị em trong lớp dự bị từ năm học thứ nhất - thứ ba đã 

được nhận vào nhóm trường. 

  

Câu lạc bộ của trường đã hoạt động từ _________ đến ____________ ném. 

Trẻ sẽ nhận được phiếu thu sau khi nộp hồ sơ cho nhóm trường 

Thanh toán cho thời gian ở lại của trẻ trong nhóm trường 

Các khoản thanh toán cho nhóm trường sẽ được thực hiện giống như trong năm học 

trước. Trẻ em sẽ nhận được thông tin về các khoản thanh toán sau khi nộp đơn 

đăng ký cho nhóm trường.  

Thanh toán là _______ CZK mỗi nửa năm, số tài khoản ______________, Mã 

ngân hàng ______, biểu tượng không đổi ______, trẻ em sẽ nhận được một 

biểu tượng thay đổi sau khi nộp đơn đăng ký cho nhóm trường 

Thông tin: _______________________  

Đón trẻ từ phường bằng ______ném. 

Nhóm cuối trường từ ______ đến _______ ném. 

Nhóm trường thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài dạy học, đặc biệt là các hình 

thức hoạt động thư giãn, giải trí và các hoạt động theo sở thích để học sinh chuẩn bị 

cho việc dạy học. Nhiều thời gian được dành cho các hoạt động tự phát của trẻ. Nó 



cho phép học sinh tham gia vào các hình thức hoạt động sở thích khác do trường tổ 

chức. 

Các biện pháp vệ sinh được áp dụng ở nhóm trường như ở toàn bộ trường 

tiểu học. 


