Nabídka kroužků vedených odbornými pedagogickými
pracovníky pro danou činnost
1. pololetí školního roku 2022/2023, pracoviště Helsinská 6

Vážení rodiče,
předkládáme Vám nabídku kroužků pro Vaše děti. Kroužky budou pracovat od října do prosince. Dále by
potom kroužky pracovaly od února do května. Přihlášky do kroužků včetně úhrady příspěvku
za kroužek bereme do 23. září 2022. Vzhledem k velkému zájmu o kroužky budou děti
do příslušných kroužků přijímány podle pořadí podané elektronické přihlášky a po zaplacení. Přihlášení
prosím proveďte formou mailu na mailovou adresu vedoucího kroužku. Příspěvek v hotovosti budou žáci
odevzdávat přímo vedoucímu kroužku.
Zahájení práce kroužků v 1. pololetí bude v týdnu od 3. října 2022.
Cena za jeden kroužek za 1. pololetí za každé dítě je 900 Kč, počet lekcí bude 10 + 1. Materiál potřebný
do některých kroužků budou rodiče přihlášených dětí platit zvlášť.
Platba předem je nevratná, výjimku lze učinit pouze v individuálně odůvodnitelných případech (stěhování
apod.).
Ve 2. pololetí začnou kroužky pracovat v týdnu od 6. února 2023 Přihlašování a platby proběhnou stejně
jako v 1. pololetí s tím, že se předpokládá, že děti, které jsou již zapsané z 1. pololetí, budou pokračovat
i ve 2. pololetí, budou mít tedy přednost při přijímání do kroužku. Počet lekcí ve 2. pololetí bude také
10+1, cena kroužku za každé dítě 900 Kč.
Minimální počet dětí v kroužku je 8, při menším počtu přihlášených dětí kroužek nevznikne. Maximální
počet dětí stanovuje vyučující s ohledem na zaměření a kapacitní možnosti kroužku.
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Max.
počet
dětí

Ročník

Termín

10

1. třídy

10

1. třídy

PO 13:00 – 14:00
ST 13:00 – 15:00
1x za 14 dní, sudý t.

12

1. + 2. třídy

ST 13:00 – 14:00

15

1. třídy

8

2. – 5. třídy

8

2. stupeň

10

2. + 3. třídy

ÚT 13:00 – 14:00
ST 13:00 – 15:00
1x za 14 dní, lichý t.
ST 14:00 – 16:00
1x za 14 dní, sudý t.
ČT 13:00 – 15:00
1x za 14 dní, sudý t.

30

2. – 5. třídy

ÚT 14:00 – 15:00

