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KROUŽKY 2018/2019 - Závazná přihláška 

Jméno dítěte: ………………………………………………     Třída ……………. 

 

Tímto přihlašuji svou dceru/svého syna na vybrané kroužky na školní rok 2018/2019 (zvolený kroužek 

označte křížkem či zvýrazněte). 

Odpolední kroužky nelze v průběhu pololetí měnit, budou vždy hrazeny předem na dané období a jsou vedeny 

v českém a  anglickém jazyce.  Nepřítomnost dětí nelze kompenzovat. Podmínkou otevření kroužků je přihlášení 

minimálního počtu zájemců.  

Kroužky jsou přednostně nabízeny dětem, které využívají odpolední družinu. Přijetí dětí do kroužku záleží na 

času obdržení přihlášky. U individuálních lekcí je nutné potvrdit rodičem nabídnutý čas kroužku od 

koordinátorky obratem. V případě, že nebude individuální hodina potvrzena ze strany rodiče, bude nabídnuta 

dalšímu zájemci. Na kroužek kytary a flétny je nutné mít vlastní hudební nástroj. V případě nenaplnění kapacity 

jsou kroužky nabízený i dalším zájemcům, kteří nechodí do družiny. V tomto případě je zapotřebí doplatit družinu 

1 000 Kč/měsíc a svačiny na dny, ve kterých se budou konat vybrané kroužky. 

Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete oskenovanou e-mailem na adresu activities@beehive.cz do 12. 9. 2018 

Na přihlášky, odevzdané v kanceláři, nebudeme brát zřetel. 

Všechny kroužky budou zahájeny dle rozpisu lekcí, které budou uvedené na začátku školního roku 2018/2019 

Předpokládaný termín zahájení kroužků je první týden v říjnu 2018. 

Informace k platbě vám budou zaslány na email společně s variabilním symbolem. Ceny jsou pouze orientační, 

mohou se změnit. 

Nedílnou součástí této přihlášky na zájmové kroužky jsou Podmínky poskytování dalších služeb se školou, se 

kterými zákonný zástupce dítěte bez výhrad souhlasí. 

Možné termíny kroužků a ceny se mohou ještě do 12.9. 2018 změnit. O změnách budeme včas informovat. 

Pondělí           

 Tvořivý kutil     15:15 - 16:15  3400 Kč  
 Šachy, deskové hry – malý logik  16:15 – 17:00  3400 Kč  

 Individuální lekce zpěvu  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individuální lekce zpěvu  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce zpěvu  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   16:45 – 17:30  4200 Kč   
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Úterý 

 Mažoretky    14:15 – 15:15  3200 Kč   

 Korálkování    15:45 – 17:00  3400 Kč   

 Skateboarding  I. stupeň   16:00 – 17:00  4200 Kč   

 Individuální lekce zpěvu  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individuální lekce zpěvu  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce zpěvu  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   16:45 – 17:30  4200 Kč 
      

Středa 

 Malý kuchtík    15:15 – 16:45  3900 Kč 

 První robot (děti 6-8 let)  16:15 – 17:15  4200 Kč 

 Skateboarding  II. stupeň (skatepark)  16:45 – 18:00  5500 Kč 

 Individuální lekce piano   15:45 – 16:30  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   16:30 – 17:15  4200 Kč   

 Individuální lekce zpěvu  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individuální lekce zpěvu  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce zpěvu  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 

Čtvrtek 

 Lego robotika (děti 9+)   15:30 – 16:30  4200 Kč 

 Individuální lekce piano   15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Dramatický kroužek   15:30 – 16:30  3800 Kč  
 Taneční kroužek DANCEWAY  15:30 – 16:30  3200 Kč 

 Individuální lekce zpěvu  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individuální lekce zpěvu  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce zpěvu  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:45 – 17:30  4200 Kč   
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Pátek 

 Individuální lekce piano   15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce piano   16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Hra na flétnu    15:30 – 16:15  3900 Kč  
 Individuální lekce zpěvu  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individuální lekce zpěvu  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce zpěvu  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individuální lekce kytara  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 

 

 
 

Dne: ……………………………………….. 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………… 
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ACTIVITIES 2018/2019 - Binding Application 

 

 

Name of the child: ......................................................     Class ................ 

 

I hereby register my daughter / son on the selected activities for the school year 2018/2019 (highlight the 

selected circle or highlight). 

Afternoon activities cannot be changed during the half-year, they will always be paid in advance for the given 

period and are kept in Czech and English. The absence of children can not be compensated. The condition of 

opening the activities depends on the registration of the minimum number of candidates. 

 

Activities are preferably offered to children who use the afternoon club. Admission of children to the activity 

depends on the time of receipt of the application. For individual lessons, it is necessary to confirm the time 

offered by the parent to the coordinator by return. In the event that the individual lesson is not confirmed by 

the parent, it will be offered to another prospective. You need to have your own musical instrument for the 

guitar and flute activity. In case of insufficient capacity, the activities are offered to other people who do not go 

to the company. In this case, it is necessary to pay the company 1,000 CZK / month and snacks on the days in 

which selected activities will be held. 

 

Please fill in the filled-in application form by e-mail to activities@beehive.cz by 12 September 2018 

We will not take into account the applications deposited in the office. 

 

All the activities will begin according to the schedule of lessons to be listed at the beginning of the school 

year 2018/2019 

The expected start of the activities is the first week in October 2018. 

The payment information will be sent to you along with the variable symbol. Prices are only approximate, they 

may change. 

 

An integral part of this Application for Interest Activities is the Conditions for Providing Additional Services with 

the School, with which the child's legal guardian agrees without reservation. 

Ring terms and prices can still be by 12.9. 2018 change. We will update the changes in time. 

Monday           

 Creative DIY     15:15 - 16:15  3400 Kč  
 Chess & Games of logic   16:15 – 17:00  3400 Kč  

 Individual singing lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individual singing lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual singing lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individual piano lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individual piano lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual piano lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   
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Tuesday 

 Majorette    14:15 – 15:15  3200 Kč   

 Beading    15:45 – 17:00  3400 Kč   

 Skateboarding   1st Term   16:00 – 17:00  4200 Kč   

 Individual singing lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individual singing lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual singing lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individual piano lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individual piano lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual piano lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč 
  
     

Wednesday 

 Little chef    15:15 – 16:45  3900 Kč 

 First robot (children 6-8 years of age) 16:15 – 17:15  4200 Kč 

 Skateboarding  2nd Term  (skatepark) 16:45 – 18:00  5500 Kč 

 Individual piano lessons  15:45 – 16:30  4200 Kč   

 Individual piano lessons  16:30 – 17:15  4200 Kč   

 Individual singing lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individual singing lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual singing lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 

Thursday 

 Lego robots (children 9+)  15:30 – 16:30  4200 Kč 

 Individual piano lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individual piano lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual piano lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Drama Club    15:30 – 16:30  3800 Kč  
 Dancing Activity DANCEWAY  15:30 – 16:30  3200 Kč 

 Individual singing lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individual singing lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual singing lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   
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Friday 

 Individual piano lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individual piano lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual piano lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Flute Playing    15:30 – 16:15  3900 Kč  
 Individual singing lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   
 Individual singing lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:45 – 17:30  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  15:15 – 16:00  4200 Kč   

 Individual guitar lessons  16:00 – 16:45  4200 Kč   

 

 

 

Date:…………………………………….. 

 

Signature :…………………………………………… 
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Dramatický kroužek – Drama Club 

Kroužek pro každé dítě, které rádo zpívá, hraje a předvádí talent, který v něm je. Příprava na školní akce, 

muzikály a koncerty. 

The activity is for every child who likes to sing or act in plays and shows the talent for it. Students will prepare 

for school events, musicals and concerts. 

 

 

Hra na flétnu - Flute Playing 

Pokud se malé dítě rozhodne hrát na hudební nástroj, má ještě celé mládí a i celý život na to, aby v tomto 

ušlechtilém konání pokračovalo. Proč ne zrovna na flétnu, která je velice výjimečným nástrojem. Lekce flétny je 

společná a děti se učí hrát jak jednotlivě, tak ve skupině.  

If a young child decides to play a musical instrument, he still has his youth and his whole life to continue in this 

noble act. Why not a flute? It is a very exceptional instrument which children will learn to play both individually 

and in a group. 

 

Individuální lekce kytara - Individual guitar lessons 

Každý žák je individualitou, a takto se snažím ke každému přistupovat. Co jednomu prospívá, nemusí mít 

znatelné výsledky u druhého. Výuka hry na kytaru, základy hudební nauky, rozvoj hudebního sluchu a cítění. 

Lekce jsou každému žáku tvořeny na míru a podle požadavků. 

Every pupil is an individual, and so I try to approach everyone individually. While one may benefit from one 

method, another may not have noticeable results. Guitar playing lessons, basics of musical science, 

development of musical hearing and feeling. Lessons are tailored to each pupil and according to requirements. 

 

Individuální lekce piano - Individual piano lessons 

Každý žák je individualitou, a takto se snažím ke každému přistupovat. Co jednomu prospívá, nemusí mít 

znatelné výsledky u druhého. Výuka hry na klávesy, základy hudební nauky, rozvoj hudebního sluchu a cítění. 

Lekce jsou každému žáku tvořeny na míru a podle požadavků. 

Every pupil is an individual, and so I try to approach everyone individually. While one may benefit from one 

method, another may not have noticeable results. Piano playing lessons, basics of musical science, 

development of musical hearing and feeling Lessons are tailored to each pupil and according to requirements. 
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Individuální lekce zpěvu - Individual Singing Lessons 

Každý žák je individualitou, a takto se snažím ke každému přistupovat. Co jednomu prospívá, nemusí mít 

znatelné výsledky u druhého. Nepreferuji výhradně jedinou pěveckou techniku, natož jediný pěvecký styl. 

Všechny individuální hodiny zpěvu jsou založené z části na cvičení pěvecké techniky včetně dýchání, a podle 

úrovně žáka se část hodiny (zpravidla polovina i více) věnuje práci na písních. Lekce jsou každému žáku tvořeny 

na míru a podle požadavků. 

Every pupil is an individual, and so I try to approach everyone individually. While one may benefit from one 

method, another may not have noticeable results. I do not prefer only one singing technique, let alone a 

singing style. All individual singing lessons are based in part on vocal training, including breathing, and 

according to the pupil's level, part of the class (usually half or more) is dedicated to song work. Lessons are 

tailored to each pupil and according to requirements. 

 

Korálkování - Beading 

Korálkování je zábava, nová zkušenost a trošku i zkouška trpělivosti. Zpočátku dřina, později zjištění, že je práce 

s drátky a korálky úplně jednoduchá. Můžeme se tak těšit na výrobu šperků jako: náhrdelník, náramek či 

náušnice. Kroužek je určen jak pro dívky, tak pro chlapce, kteří chtějí vyrobit dárek své mamince. 

Beading is a fun, new experience which requires a bit of patience. At first it’s a lot of work, but later children 

discover that working with wires and beads is quite simple. We can look forward to producing jewelry pieces 

such as necklaces, bracelets or earrings. The activity is designed for both girls and boys who want to make a gift 

for their mother. 

 

Lego robotika - Lego robots (children 9+) 

Doporučený věk: 9+ 

Kurz je postaven pro využití produktů LEGO Education MINDSTORMS EV3. LEGO Education MINDSTORMS je 

svět vzdělávacích robotů. Studenti začnou pracovat na dovednostech v oblasti vědy, techniky, matematiky a 

fyziky, ale také s přesahem do schopností sociálních, kreativních a komunikačních. Postupně se děti dostanou 

od jednoduchých mechanismů k sofistikovaným robotům které mají například gyroskopové, ultrazvukové, 

dotykové či barevné čidlo. Hravým způsobem se také děti učí základy kódování a programování robotů. 

Hodina je vedena proškoleným lektorem LEGO Education.  

Recommended age: 9+ 

The course is built for the LEGO Education MINDSTORMS EV3. LEGO Education MINDSTORMS is the world of 

educational robots. Students begin to work on skills in science, technology, mathematics and physics, but also 

with an overlap in social, creative and communication skills. Gradually, children get from simple mechanisms to 

sophisticated robots that have, for example, a gyroscope, ultrasound, touch or color sensor. A playful way, 

children learn the basics of coding and programming robots.  The lesson is conducted by a trained LEGO 

Education lecturer. 
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Malý kuchtík - Little Chef 

V kroužku Vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Vyzkouší si teplou i 

studenou kuchyni – předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty, zákusky a během přípravy jídel se seznámí s etiketou 

stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy.  

In the cooking club, the children learn how to prepare tasty Czech and international cuisine. They will try both 

hot and cold cuisine - starters, soups, main dishes, salads, desserts, and during the preparation of meals they 

get acquainted with the dining label, hygienic principles and rules of healthy nutrition. 

 

Mažoretky - Majorette / Baton Twirling 

Mažoretky se v každé hodině nejprve rozehřejí, poté je čekají zábavné taneční sestavičky a choreografie. Dívky 

se na začátku každé lekce rozehřejí, rozpochodují a celkově rozhýbají. Dále přechází trenérka k tréninku 

choreografie či novým prvkům. V hodinách nechybí ani mažoretkové hry, soutěže či další zábava, která udržuje 

pozornost dívek a zaručuje tak, že hodina není pouhým tréninkem.  

Majorettes begin to warm up every hour, then they have fun dancing to choreography. 

Girls are warming up at the beginning of each lesson, moving around the room. In addition, the trainer teaches 

them choreography or some new element to baton twirling. In the lessons, there are also games, competitions 

or other fun that keeps the girls' attention, ensuring that the lesson is not a mere training. 

 

První robot - First robot 

Doporučený věk: 6 - 8 let (1. - 2.třída) 

LEGO Education program WeDo - první robot je generací první robotiky pro žáky mladšího školního věku. 

Systém WeDo děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hraje v životě technologie. LEGO Education programy 

pokrývají celou řadu předmětů na základní škole - matematika, vědy, technologie, informatika apod. Každá 

lekce má jiné téma, děti si postaví model z lega, který propojí pomocí bluetooth s ipadem, následně pomocí 

jednoduchého softwaru naprogramují a rozpohybují. Rozvíjí tak nejen své technické dovednosti, ale i 

logické myšlení a schopnost algoritmizovat. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení 

problémů v týmu. Program je veden vyškoleným instruktorem LEGO Education.  

 

Recommended age: 6 - 8 years (1st - 2nd class) 

LEGO Education Program WeDo - The first robot is the first robotics generation for younger school children. 

The WeDo system teaches how active and interesting it plays in the life of technology. LEGO Education 

programs cover a wide range of subjects at elementary school - mathematics, science, technology, informatics, 

etc. Each lesson has a different theme, the children will build a model from legos that connects by bluetooth 

with an ipad, then program and move through simple software. It develops not only its technical skills but also 

the logical thinking and the ability to algorithmize. Children are led to the ability to collaborate and find 

solutions to problems in the team. The program is run by a trained LEGO Education instructor. 
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Skateboarding 

Pod vedením zkušených instruktorů dostanete prvotní rady, jak si tento velice krásný a ne jednoduchý životní 

styl osvojit. Skateboarding je naprosto jedinečná zábava, ve které si každý sám určuje, kam až chce zajít. 

Můžete se jen tak projíždět, vozit se a užívat si volnosti pohybu jako na surfu, ale stejně tak můžete zdolávat 

různé překážky, k čemuž je zapotřebí tréninku, nebojácnosti, dobré techniky a stylu, což může vygradovat až ve 

sport! V druhém pololetí je kroužek otevřen až od měsíce března, kdy je vhodné počasí pro tento sport. 

Under the guidance of experienced instructors, you will get first-hand advice on how to master this beautifully 

complex lifestyle. Skateboarding is an absolutely unique pastime in which each person must decide where to 

go. You can just walk, ride and enjoy the freedom of movement as a surfer, but you can also overcome various 

obstacles, which require training, fearlessness, good technique and style and can only be exalted in sports! In 

the second half, the activity is not open until March, when the weather is good for this sport. 

 

 

Šachy, deskové hry – malý logik - Chess & Games of logic 

 Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí v kruhu svých přátel. Čekají na ně nejrůznější 

typy stolních a deskových her, od strategických po vzdělávací, při kterých se odreagují, uvolní, ale také se něco 

nového dozvědí a naučí.  

This board games club is a fun club that children enjoy in their circle of friends. Various types of table and 

board games are waiting for them, from strategic to educational, in which they unwind, relax, but also learn 

something new. 

 

 

Tvořivý kutil - Creative DIY 

Kroužek je koncipován tak, aby byla u dětí rozvíjena zručnost a tvořivost. Za použití různých materiálů a nářadí 

budou děti pracovat na výrobě různých předmětů, dárků, šperků, doplňků, dekorací či výrobků jen tak pro 

radost. 

The activity is designed to develop creative skills in children. Using different materials and tools, children will 

work on making various items, gifts, jewelry, accessories, decorations or products just for joy. 
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Taneční kroužek DANCEWAY - Dancing Activity DANCEWAY 

 

Taneční škola Danceway, která je na taneční scéně již 12 let a řadí se mezi nejlepší taneční skupiny v celé ČR. 

STREET DANCE - oblíbený taneční styl mladé generace , pouliční tanec, jehož styly a techniky vznikly mimo 

taneční studia, přímo na ulicích, v klubech. Diky tanci děti rozvíjí svoji pohybovou paměť, pracuji na koordinaci 

těla a jeho posílení a na svém vlastním projevu.  

Dancing School Danceway, which has been on the dance scene for 12 years and ranks among the best dance 

groups in the whole Czech Republic. STREET DANCE - popular dance style of the younger generation, street 

dance, whose styles and techniques were created outside dance classes, right in the streets and in clubs. 

Thanks to the dances, children develop their own memory, and work on coordinating the body and its 

strengthening and on their own style. 

 

 


