NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Vážení rodiče, dostáváte do rukou nabídku kroužků, které budou po nahlášení dostatečného počtu zájemců probíhat pod vedením našich pedagogů v prostorách
naší školy, avšak pod hlavičkou DDM. V případě, že budete chtít přihlásit vaše dítě do některého z uvedených kroužků, zakroužkujte u zájmu ANO. Jedná se však
pouze o předběžné zjištění zájmu o kroužek. Vyplněný lístek žáci odevzdají třídním učitelům do pátku 6. 9. 2019. Po tomto zjištění naplnění kroužku obdrží od
vedoucího kroužku vaše dítě závaznou přihlášku DDM, kterou odevzdáte v prostorách DDM, popř. do označené krabice DDM ve škole. Přihlášku lze také oskenovat
a zaslat e-mailem na info@namestddm.cz. Po odevzdání přihlášky provedete platbu za kroužek. Platbu kroužků lze provádět hotově u vedoucích kroužků nebo u
ekonomky v DDM, nebo bankovním převodem na č.ú. 18537711/0100 (pouze celoroční platba). Do variabilního symbolu napište prvních šest číslic rodného čísla a
do poznámky jméno, příjmení a název navštěvovaného kroužku. Poplatek uhraďte nejpozději do 18. října 2019. Pro letošní rok byla základní cena kroužků stanovena
na 300 Kč za rok. U některých kroužků je však cena vzhledem k nákladům vyšší (např. gymnastika, angličtina aj.). O změně vždy informuje příslušný vedoucí. Po
podání přihlášky na DDM je docházka do kroužku povinná.
název

vedoucí

den

čas

určeno pro

zájem

Relaxační a pohybová příprava

Mgr. Martina Valíčková

pondělí

6. 50 – 7. 50

4. -6. ročník

ano

Anglická přípravka

Mgr. Martina Vlachová

pondělí

11. 50 – 12. 35

1. A

ano

Anglická přípravka

Ing. Veronika Bartůňková

pondělí

11. 50 – 12. 35

1. B

ano

Anglická přípravka

Mgr. Martina Vlachová

úterý

13. 00 – 14. 00

2. ročník

ano

Logopedická prevence

Bc. Hana Hruškovičová

čtvrtek

11.40 – 12.40

1. ročník

ano

Hudebně dramatický

Mgr. Martina Vlachová

středa

13. 00 – 14. 00

1. -5. ročník

ano

Sportovní

Mgr. Věra Špačková, Mgr. Jana Komárková

úterý

6. 50 – 7. 50

1. -5. ročník

ano

Gymnastika pro začátečníky

Mgr. Jana Komárková, Vlasta Sobotková

pondělí

14. 30 – 15. 30

1. -2. ročník (dívky)

ano

Ruční práce

Růžena Endlicherová

středa

14.00 – 16.00

5. -9. ročník

ano

Sportovní

Mgr. Martin Nováček

čtvrtek

6. 50 – 7. 50

6. – 9. ročník

ano

Svět čísel

Mgr. Alena Gajdošíková

úterý

6. 50 – 7. 50

9. ročník

ano

Čeština v praxi

Mgr. Marie Slaná

středa

6. 50 – 7. 50

9. A

ano

Čeština za školou

Mgr. Ivana Pavelková

středa

13. 45 – 14. 45

9. B

ano

den
pátek

čas
12. 40 – 13. 25

určeno pro
1. - 5. ročník

zájem
ano

nepovinný předmět
Náboženství

vedoucí
Mgr. Tomáš Holý

Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………..

podpis rodičů: ………………………………………………………

