PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU pro školní rok 2019/2020
Jméno ..........................................

třída .................................
počet hodin
týdně

měsíční
poplatek

termín

vedoucí kroužku

florbal – mladší žáci (1. - 5. tř.)

1

110,-

pondělí 13.00

Foistová, Čiperová

florbal – starší žáci (6. - 9. tř.)

1

110,-

pondělí 13.45

Foistová, Čiperová

výtvarný (4.-9.tř.)

2

150,-

středa 13.30

Reinigerová,L.Smazalová

Já a moje zdraví (1.-4.tř.)

1

110,-

čtvrtek 13.15

Soukupová

šachy

1

110,-

středa 13.45

Veselý

šikovné ručičky(2.-3.tř.max 16 žáků)

1

120,-

čtvrtek 13.00

Benešová

míčové hry (2.-5.tř.)

1

110,-

středa 13.30

Stehlíková

míčové hry (6. – 9..tř.)

1

110,-

středa 14.20

Stehlíková

náboženství

1

----

pátek 13.15

I. Pavlíček

Badatelský klub(3.-5.tř,max 10 žáků) listopadbřezen

2

----

pondělí 13.45

Řezníčková

Homo politicus – zaměření na rozvoj občanské
gramotnosti,demokratického a kritického
myšlení (6.-9.tř) listopad - březen

2

----

pondělí 13.30

T. Smazalová
Volfíková

kroužek

Datum ........................................
Podpis rodičů ........................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Kroužky žák zaplatí do konce září 2019 (za říjen – prosinec) a do 15. ledna 2020( za leden – květen) u vedoucích
kroužků.
Pokud nebude kroužek zaplacen ve stanoveném termínu, nebude ho žák navštěvovat.
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