Závazná přihláška do zájmových kroužků na I. pol. 2017/2018
Vážení rodiče, milí žáci, tímto formulářem se závazně přihlašujete k návštěvě kroužků od října
2017 do ledna 2018. Na II. pololetí svou účast pak dále potvrdíte, případně uděláte nějaké
změny.
 Nabízíme 8 zájmových kroužků s garancí pravidelné činnosti.
 Kroužky budou fungovat 1 - 2 hod. týdně, v některých případech 2 hod. za 14 dní.
 Činnost kroužku bude zahájena, přihlásí-li se do něj alespoň 7 žáků. Nebude-li kroužek
otevřen, peníze budou vráceny.
 Poplatek za první a druhý kroužek činí shodně 250,- Kč za jedno pololetí. Kdo

se přihlásí do více kroužků, bude cenově zvýhodněn. Za třetí kroužek bude
úhrada 200,- Kč, za případný čtvrtý a další již jen 150,- Kč. Bude-li tedy žák
přihlášen do 2 kroužků, zaplatí 500,- Kč za pololetí (250+250), při 3 kroužcích to
bude 700,- Kč (250+250+200), při 4 kroužcích 850,- Kč (250+250+200+150).
 Kroužky budou fungovat vždy 4 měsíce v každém pololetí (I. pol. říjen – leden, II. pol. únor –
květen).
 U všech kroužků máte již uveden termín konání, vybírejte proto tak, aby vám kroužky
nekolidovaly a mohli jste je z časových důvodů navštěvovat.
 Případné dotazy lze vznášet na tel. 567319321 nebo e-mail: zdenek.zdrazil@zsstonarov.cz.
Lze se také obracet přímo na vedoucí jednotlivých kroužků, kteří vám následně upřesní
podrobnosti.

Nabídka kroužků 2017/18: je z druhé strany
Podepsaný ústřižek vraťte do školy i v případě, že nemáte zájem o žádný kroužek,
abychom věděli, že jste se s nabídkou seznámili. Pište čitelně hůlkovým písmem.

--------------------------------------------------------------------------------------Ve školním roce 2017/18 mám
zájem navštěvovat tyto kroužky: 1.______________________________250,- Kč

2.___________________________________250,- Kč

3.___________________________________200,- Kč

4.___________________________________150,- Kč

Jméno žáka: .....................................................třída.................
podpis rodičů: ..................................

Nabídka kroužků 2017/18
 Divadelní (pro žáky 4. – 9. ročníku) – Hejlová, čtvrtek 16.00 – 17.20 hod. (příjem nových
členů jen po domluvě s vedoucí kroužku, předpokládá se účast členů z loňského roku)


Aerobik (7. – 9. ročník) – Měrtlová, pondělí 13.20 – 14.55 (2 skup. 1x za 14 dní 2 hod.)



Keramika (3 skupiny, 2. – 9. ročník) – Harnušková, pondělí, úterý a čtvrtek 13.30 –



15.00 hod., (1x za 14 dní 2 hod., rozdělení upřesní vedoucí kroužku)
Keramika pro I. roč. – Březnová, čtvrtek 11.00 – 11.50



Stolní tenis (2. – 9. ročník) – Zdražil, středa 13.20 – 14.55



Sborový zpěv (2. – 9. ročník) – Čermáková Veronika, středa 13.20 – 14.05



Hra na ukulele (2. – 9. ročník) – Liška, středa 13.20 – 14.55, bližší informace novým
zájemců podá vedoucí kroužku.



Náprava poruch učení (pro žáky 2. – 7. ročníku s diagnostikovanou poruchou učení) –
Lišková - tento kroužek je bez poplatku, pátek 11.55 – 12.40

Spodní díl odstřihněte a ústřižek odevzdejte třídnímu učiteli současně
s finanční částkou dle počtu přihlášených kroužků do 18. září 2017,
horní díl si ponechte pro váš přehled o nabízených kroužcích.
---------------------------------------------------------------------------------------

