Nabídka kroužků pro 2. stupeň ve školním roce 2021/2022
J. Macháček,
J. Vašíková

individuálně

J. Macháček

ČT

J. Koudelka

ÚT

H- Kasalová

PO

Klub deskových her (4. - 9. r)

J. Macháček

ÚT

14:00 – 15:30

Přírodovědné bádání

Š. David

PO (1x14 dní)

14:00 - 15:30

DynEd – kroužek angličtiny

J. Macháček

ČT

14:00 – 14:45

Nohejbal
Jóga – protažení a relaxace

R. Sýkora
J. Vašíková

ÚT
ČT

14:00 – 14:45
14:00 – 14:45

DofE (8. – 9. r)
Příprava na přijímací zkoušky
z matematiky (9. r)
Příprava na přijímací zkoušky
z češtiny (9. r)
Příprava - přijímací zkoušky
z matematiky – dyslekt. třídy.

individuálně

od ledna
7:00 - 7:45
od ledna
7:00 - 7:45
od října
7:00 - 7:45

Nabídka kroužků pro 2. stupeň ve školním roce 2021/2022

200,- registr.
200,200,650,50,(dotace SBOŠ*)

zdarma
3 000,- rok-

vč. lic. a certifik.

zdarma
500,-
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*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 i na www.zsbos9.cz
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Jméno a příjmení žáka……………………………………………………. třída…………………………………

Jméno a příjmení žáka……………………………………………………. třída…………………………………

……………………………………………………………….
podpis rodičů

……………………………………………………………….
podpis rodičů

Zde odstřihněte

Zde odstřihněte

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU……………………………………………………………………………………..

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU……………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení žáka………………………………………………………….. třída…………………………

Jméno a příjmení žáka………………………………………………………….. třída…………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
podpis rodičů

podpis rodičů

