KROUŽKY I.semestr 2020/2021
Jméno dítěte:……………………………………….
Tímto přihlašuji svou dceru/svého syna na vybrané kroužky na I. semestr 2020/2021 (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.
* Plavání: Prohlašuji, že můj syn/dcera je schopen/schopna zúčastnit se výuky plavání, je v dobrém
zdravotním stavu, netrpí žádnou vážnou chorobou. Prohlašuji, že pokud by došlo v průběhu trvání
plaveckého kurzu ke zdravotním potížím, na které by měl být brán ohled, budu o této skutečnosti
informovat pracovníky plavecké školy. Souhlasím s tím, že v průběhu plavecké hodiny (při ukázce
jednotlivého pohybového prvku) se mohou instruktoři plavání dotýkat dětí.

Zkušenosti v plavání, popř. bloky k odstranění:............................................................................

Prosíme o seznámení se s návštěvním řádem plaveckého bazénu na Třebešíně, který můžete
naleznout na našich webových stránkách.
Informace o platbě budou uvedeny v systému EDUPAGE, včetně variabilního symbolu!
Termín přihlášek bude uzavřen dne 4.9.2020. Většina kroužků bude zahájena od 14.9.2020.
Pondělní plavání pro Nursery a Reception bude zahájeno od 5.10.2020. Termín ukončení
kroužků 31.1.2021
Pondělí
❏ Plavání (Rec., Nur.)*
❏ Malý šikula
❏ Zpěv

10:00 – 10:40; 14 lekcí - 5 600Kč
15:20 – 16:05; 17 lekcí - 3 100 Kč
15:30 - 16:15; 17 lekcí - 3 500 Kč

Úterý
❏ Bruslení (Rec,Y1)
❏ Piano
❏ Divadelní a dramatický kroužek
Středa
❏ Plavání (Year 1)*
❏ Keramika
❏ Cesta kolem světa

10:00 – 11:00 (+ odjezd, příjezd); 17 lekcí - 6 000 Kč
individuální od 15:15 ; lekce 30 minut; 17 lekcí - 3 700 Kč
15:30 - 16:15; 17 lekcí - 4 000 Kč
10:00 – 10:45; 15 lekcí - 5 000 Kč
15:20 – 16:05 ; 16 lekcí - 3 500 Kč
15:30 – 16:15; 16 lekcí - 3 500 Kč

Čtvrtek
❏ Tanečky
❏ Fotbal
❏ Kouzelnický kroužek

Dne: ……………………….

15:20 - 16:20; 17 lekcí - 3 700 Kč
15:30 - 16:45; 17 lekcí - 5 400 Kč
16:30 - 17:15; 17 lekcí - 4 000 Kč

Podpis zákonného zástupce :……………………………………………

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TERM I 2020/2021

Child’s name:……………………………………….
I hereby agree to sign up my daughter/son for the following chosen extracurricular activities for Term
I. 2020/2021 (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 (the 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 1st 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
a copy from the school.

* Swimming:I declare that my son / daughter is able to attend swimming lessons, is in good health
and is not suffering from any serious illness. I declare that if there are any health problems that
should be taken into account during the course of the swimming course, I will inform the school my
child attends. I agree that during the swimming lesson (when demonstrating an individual movement
element), swimming instructors may touch children.
Experience in swimming, resp. blocks to remove:...........................................................................
Please get acquainted with the visitor rules of the swimming pool in Třebešín, which you can find
on our website.

Payment information, including the variable symbol, will be sent to you by Edupage.
The deadline for sending applications is 4.9. 2020. Most of the activities will begin on the 14th
of September 2020. Monday's swimming lessons for Nursery and Reception will start on
5.10.2020. They will end on the 31st of January 2021.
Monday
❏ Swimming (Rec., Nur.)*
❏ Smart child
❏ Singing lessons
Tuesday
❏ Ice skating (Rec,Y1)
❏ Piano
❏ Theater and Dramatic Club
Wednesday
❏ Swimming (Year 1)*
❏ Ceramics
❏ Around the World
Thursday
❏ Dancing
❏ Football
❏ Magician club
Day: ……………………….

10:00 – 10:40; 14 lessons -  5 600 Kč
15:20 – 16:05; 17 lessons -  3 100 Kč
15:30 - 16:15; 17 lessons - 3 500 Kč
10:00 – 11:00 (+ departure, arrival); 17 lessons -  6 000 Kč
individual from 15:15; lesson 30 min.; 17 lessons - 3 700 Kč
15:30 - 16:15; 17 lessons - 4 000 Kč
10:00 – 10:45; 15 lessons -  5 000 Kč
15:20 – 16:05 (+ departure, arrival); 16 lessons -  3 500 Kč
15:30 – 16:15; 17 lessons  -16 lessons -  3 500 Kč
15:20 – 16:20; 17 lessons -  3 700 Kč
15:30 - 16:45, 17 lessons - 5 400 Kč
16:30 - 17:15; 17 lessons - 4 000 Kč
Legal Guardian’s Signature :………………………………

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

Pondělí / Monday
➢ Plavání / Swimming (Reception, Nursery) : 14.9., 21.9., 28.9., 11.1.
➢ Malý šikula/ Smart child: 28.9., 11.1.
➢ Zpěv/Singing: 28.9., 11.1.

Úterý / Tuesday
➢ Bruslení/ Ice skating (Reception, Year 1): 17.11., 12.1.
➢ Piano: 17.11., 12.1.
➢ Divadelní a dramatický kroužek/Theatre and Dramatic Club: 17.11., 12.1.
Středa / Wednesday

➢ Plavání/Swimming (Year 1): 28.10., 9.12., 13.1.
➢ Keramika/Ceramics: 28.10., 13.1.
➢ Cesta kolem světa/Around the world: 28.10., 13.1.
Čtvrtek / Thursday
➢ Tanečky/Dancing: 14.1.
➢ Fotbal/Football: 14.1.
➢ Kouzelnický kroužek/Magician Club: 14.1.

