
Nabídka kroužků na 2.pololetí  Jméno ________________________________________________ třída_______________ 

den    vedoucí Cena za pololetí podpis 

pondělí 1 Počítače pro začátečníky 3.-5. třída 13:00-13:45 Navrátil 600,-  

 2 Kytara pokročilí* 13:00-13:45 Fabianová 600,-  

 
3 Tanečně pohybový kroužek 1.-3. třída 13:00-14:00 Stříbná 600  

 
4 Tanečně pohybový kroužek 4.-5. třída 14:00-15:00 Stříbná 

600,-  

úterý 5 Flétna* 11:40- 12:30 Večeřa 600,-  

středa 6 Kytara pokročilí* 13:00-13:45 Fabianová 600,-  

 
7 Kytara začátečníci* 13:45-14:30 Fabianová 

600,-  

 
8 Klub čtenářů 13:45-14:30 Nováková 

600,-  

 
9 Anglicky s úsměvem 14:30-15:15 Nováková 

600,-  

 
10 Výtvarná výchova 3.-5.třída 14:00-15:30 1x za14 dní- lichý týden Zahrádková 

600,-+ 200 materiál  

čtvrtek 
11 Keramika 1.-3.třída 13:00-14:30 1x za14 dní-lichý týden Zahrádková 

600,-+ 200 materiál  

 
12 Keramika 4.-5.třída 14:00- 15:30 1x za14 dní- sudý týden Zahrádková 

600,-+ 200 materiál  

 
13 Keramika dospělí 16:30-18:00 1x za 14 dní Zahrádková 

600,-+ 200 materiál  

 
14 Dramatický kroužek 1.-3. třída 13:30-15:00 1x za sudý týden Samojlovičová 

600,-  

 
15 Dramatický kroužek 4.-5- třída 13:30-15:00 1x za lichý týden Samojlovičová 

600,-  

 
16 Logopedie hrou * 11:50 - 12:35 Samojlovičová 

600,-  

pátek 
17 Florbal podle rozvrhu trenéra Štefan 

600,-  

úterý 18  Atletika Úterý  14:30-15:30  600,-  

 

 Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami účasti svého dítěte na kroužcích ( viz druhá strana přihlášky) a souhlasím s nimi. 

Přihlášku vraťte třídnímu učiteli do 23.1.2019       Podpis: 



 

Poznámky k organizaci kroužků 

1. Kroužek bude otevřen, pokud bude mít nejméně 9 účastníků. Neplatí pro kroužky označené * kde může být přihlášeno méně dětí. 
Kroužky začnou v týdnu od 4.2. 
 

2.  Kurzovné u všech kroužků je 600,- Kč. Způsob platby jen na účet 18 15 98194/0300 , var. symbol -pořadové číslo kroužku z přihlášky_+ iniciály dítěte, do  

zprávy pro příjemce jméno a třída_, do termínu 31. března . 

3. Výtvarný a keramický kroužek bude platit i příspěvek 200,- Kč na materiál přímo p. Zahrádkové 

4. Zákonný zástupce dítěte je zodpovědný za jeho bezpečnost do příchodu do školní budovy, pak je za bezpečnost zodpovědný vedoucí zájmového útvaru, 

po opuštění budovy je opět zodpovědný zákonný zástupce. 

5. Dítě může být z kroužku vyloučeno v případě, že nerespektuje bezpečnostní a organizační pokyny vedoucího kroužku. 

6. Zákonný zástupce je odpovědný za vhodné oblečení a obutí dítěte zvlášť do sportovních kroužků. 

7. V případě, že dítě odchází do kroužku ze školní družiny, musí mít vychovatelka k dispozici podklad, na jehož základě dítě  

vedoucímu může osobně vydat. Pokud se dítě do družiny po ukončení kroužku vrací, vedoucí jej osobně předá vychovatelce. 

8. Počet lekcí je 15 za pololetí, v případě nepřítomnosti dítěte se lekce nenahrazují. V případě zrušení lekce vedoucím se lekce nahrazují. 

9. Cena kroužků se zvýšila poprvé od r. 2012, důvodem je  15% zdanění . 

10. Platbu proveďte na účet 181598194/0300 

 

 

 


