KROUŽKY I.semestr 2018/2019
(english version bellow)
Jméno dítěte:……………………………………….
Tímto přihlašuji svou dceru/svého syna na vybrané kroužky na I.semestr 2018/2019 (vámi zvolený kroužek
označte křížkem či zvýrazněte).
Odpolední kroužky upřednostňujeme dětem s plnou docházkou a tyto aktivity budou otevřeny pouze, pokud o
ně bude projeven zájem. Děti budou přijímány podle pořadí podaných přihlášek (počet dětí na kroužek je
omezen!). Více informací o kroužku je uvedeno v příloze Anotace ke kroužkům. Kroužky nelze v průběhu
semestru měnit, budou vždy hrazeny předem na dané období a jsou vedeny v českém i anglickém jazyce, dle
potřeb dětí a náročnosti činnosti.
Nedílnou součástí této přihlášky na zájmové kroužky jsou Podmínky poskytování dalších služeb se školou, se
kterými zákonný zástupce dítěte bez výhrad souhlasí, když jeden jejich výtisk obdržel od školy.
Informace o platbě budou uvedeny v systému EDUPAGE, včetně variabilního symbolu!
Termín přihlášek bude uzavřen dne 3.9.2018. Všechny kroužky budou zahájeny od 17.9.2018. Termín
ukončení kroužků 31.1.2019

Pondělí
 Plavání (Rec., Nur.)
10:00 – 10:40; 17 lekcí, cena 5.000,-Kč/semestr
 Keramika
15:30 – 16:15; 17 lekcí, cena 3.300,-Kč/semestr
 Lego:Inženýr stavitel (Y1) 16:15 – 17:15; 17 lekcí, cena 3.550,-Kč/semestr
Úterý




Bruslení (Rec,Y1)
Vědecký kroužek
Malý olympionik

10:00 – 11:00 (+ odjezd, příjezd), 16 lekcí, cena 5.600,-Kč/semestr
15:30 – 16:15; 17 lekcí, cena 2.900,-Kč/semestr
15:45 – 16:30 (+ odchod, příchod), 17 lekcí, cena 4.300,-Kč/semestr

 Plavání (Year 1)
 Tvořivé ručičky
 Tenisový kroužek
Čtvrtek

10:00 – 10:45; 16 lekcí 3.800,-Kč/ semestr
15:30 – 16:15, 17 lekcí, cena 2.900,-Kč/ semestr
15:45 – 16:30 (+ odchod, příchod); 17 lekcí, cena 6.400,-Kč/semestr

Středa





Flétna
Roztleskávačky
Projížďky na koních

15:30 – 16:15; 17 lekcí, cena 3.550,-Kč/ semestr
15:30 – 16:15; 17 lekcí, cena 2.900,-Kč/semestr
14:00 – 15:00 (+ odjezd, příjezd), 8 lekcí, cena 5.050,-Kč
(20.9.-8.11.2018)

Pátek


Piano

individuální od 15:15 ; lekce 30 minut; 13 lekcí, cena 2.900,-Kč/semestr

Dne: ……………………….
Podpis zákonného zástupce :……………………………………………

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TERM I 2018/2019
Child’s name:……………………………………….
With this I am signing up my daughter/son for the following chosen extracurricular activities for Term I
2018/2019 (Check or highlight your chosen activities). Children with full day attendance have the priority for
enrollment in extra courses and they will be opened only if they will be interested. Children will be accepted
according to the order in which the registration forms are submitted (number of children is limited).
The courses are in Czech/ English, according to the children´s needs and the difficulty of the course. It is not
possible to change the courses during the term, because they will be paid in advance for the whole 2nd term.
An integral part of this application for extracurricular activities are conditions providing other school services
with whom the student´s legal guardian agreed without reservation when they have received one copy from
the school.
Payment information, including the variable symbol, will be sent to you by Edupage.
The deadline for sending applications is 3.9.2018. All activities will begin on the 17th of September 2018.
They will end on the 31st of January 2019.

Monday
 Swimming (Rec., Nur.)
10:00 – 10:40; 17 lessons, price 5.000,-Kč/semester
 Ceramics
15:30 – 16:15; 17 lessons, price 3.300,-Kč/semester
 Lego: Building Engineer (Y1) 16:15 – 17:15; 17 lessons, price 3.550,-Kč/semester
Tuesday



Ice skating (Rec,Y1) 10:00 – 11:00 (+ arrival,departure), 16 lessons, price 5.600,-Kč/semester
Little Scientists 15:30 – 16:15; 17 lessons, price 2.900,-Kč/semester

 Little Olympian

15:45 – 16:30(+ arrival,departure); 17 lessons, price 4.300,-Kč/semester

Wednesday


Swimming (Year 1)

 Creative hands


Tennis Club

10:00 – 10:45; 16 lessons, 3.800,-Kč/ semester
15:30 – 16:15; 17 lessons, pricee 2.900,-Kč/semester
15:45 – 16:30 (+ arrival, departure); 17 lessons, price 6.400,-Kč/semester

Thursday




Flute
Cheerleaders
Horse riding

15:30 – 16:15; 17 lessons, price 3.550,-Kč/ semester
15:30 – 16:15; 17 lessons, price 2.900,-Kč/ semester
14:00 –15:00 (+ arrival,departure); 8 lessons, price 5.050,-Kč
(20.9.-8.11.2018)

Friday


Piano

Individual from 15:15 ; 13 lessons, price 2.900,-Kč/semester

Day: ……………………….
Legal Guardian’s Signature :……………………………………………..

Lekce nebudou probíhat v těchto termínech/ Lessons will not take place:

Monday
 Plavání/ Swimming (Rec,Nur), Keramika/ Ceramics, Lego: Inženýr stavitel/ Building Engineer
24.12.,31.12.2018, 14.1.2019
Tuesday
 Bruslení/ Ice skating
23.10.,25.12.2018, 1.1.,15.1.2019
 Vědecký kroužek/ Little Scientists, Malý olympionik/ Little Olympian
25.12.2018, 1.1.,15.1.2019
Wednesday
 Plavání/Swimming (Year 1)
31.10., 26.12.2018, 2.1.,16.1.2019
 Tvořivé ručičky/ Creative hands, Tenisový kroužek/ Tennis Club
26.12.2018, 2.1.,16.1.2019

Thursday
 Flétna/Flute, Roztleskávačky/Cheerleaders
27.12.2018,3.1.,17.1.2019
 Projížďky na koních/ Horse riding
--Friday
 Piano
28.9.,26.10.,14.12.2018, 4.1.,18.1.2019

