Nabídka kroužků pro 2. stupeň ve školním roce 2020/2021
DofE (8. – 9. R)
Příprava na přijímací zkoušky
z matematiky (9. R)
Příprava na přijímací zkoušky
z češtiny (9. R)
Klub deskových her (4. - 9. R)

J. Macháček,
J. Vašíková

individuálně

H. Kasalová

ČT

J. Koudelka

ÚT

J. Macháček

ST

individuálně

od ledna
7:00 - 7:45
od ledna
7:00 - 7:45
14:00 – 15:30

Nabídka kroužků pro 2. stupeň ve školním roce 2020/2021
200,350,350,100,-

(dotace SBOŠ*)

DofE (8. – 9. R)
Příprava na přijímací zkoušky
z matematiky (9. R)
Příprava na přijímací zkoušky
z češtiny (9. R)
Klub deskových her (4. - 9. R)

J. Macháček,
J. Vašíková

individuálně

H. Kasalová

ČT

J. Koudelka

ÚT

J. Macháček

ST

individuálně

od ledna
7:00 - 7:45
od ledna
7:00 - 7:45
14:00 – 15:30

200,350,350,100,-

(dotace SBOŠ*)

*SBOŠ – Sdružení brněnských otevřených škol

*SBOŠ – Sdružení brněnských otevřených škol

Uvedená cena kroužku je orientační. Skutečná cena kroužku na jedno pololetí bude určena
podle počtu přihlášených (čím větší počet žáků, tím bude cena nižší) a bude včas oznámena po
vybrání přihlášek. Vyplněnou závaznou přihlášku dítě předá co nejdříve vedoucímu kroužku (při
velkém zájmu má vliv na zařazení pořadí odevzdání). Přehled kroužků bude umístěn i na
www.zsbos9.cz
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