
Zájmové kroužky v MŠ Zvoneček
pro školní rok 2017/18

Tento rok jsme otevřeli mnoho zájmových kroužků pro děti z naší školy, aby 
rodiče nemuseli po vyzvednutí dítěte z MŠ ještě za zájmovými kroužky cestovat 

na jiné místo. 
Veškeré kroužky probíhají od měsíce října 2017 až do konce června 2018,

 a to vždy odpoledne v denním režimu školy.

Kroužky jsme rozdělili :

A/ interní kroužky, které vedou paní učitelky z MŠ Zvoneček
(určené pro děti předškolní - pouze třída Sluníčka a Ježci), přihlášky do 22. 9.

  1/ Procvičování řeči
  2/ Lesní skřítci
  3/ Rozvoj jazykových schopností
		 (podrobnosti	k	těmto	kroužkům	jsou	uvedeny	na	následující	straně)

B/ externí kroužky, které vedou paní lektorky (určené pro děti všech věkových kategorií)
U externích kroužků prosíme rodiče, aby ve třídě dítěte doplnili zmocnění 
o konkrétní paní lektorku, která si bude dítě ze třídy vyzvedávat, ale 
vracet do třídy ho již nebude. Z kroužku si dítě bude vyzvedávat rodič osobně.
Termíny kroužků a platby kurzovného prosím vyřizujte pouze s externími lektory, 

kteří kroužky organizují.

  1/ Hudební škola Yamaha pro děti od 4 měsíců do 6 let
  program „Robátka“, „První krůčky k hudbě“ a „Rytmické krůčky“
  (přihlášky	a	informace	najdete		www.yamaha-skola.cz,	tel.:	603 834 800)	
  
  2/Jóga - termín dle zájmu, cena 840 Kč/rok
  3/ Hra na flétnu pro nejmenší - úterý 14.50 - 15.20 h., cena 1.040 Kč/rok
  4/ Šikovné ručičky - pátek 15.00 - 15.45 h., cena 1.380 Kč/rok
  5/ Vědecké pokusy - pondělí 15.00 - 15.45 h., cena 1.380 Kč/rok
  6/ Tančíme pro radost - úterý 15.30 - 16.00 h., cena 840 Kč/rok
  (přihlášky	do	22.	9.	a	informace	k	těmto	kroužkům	najdete	na:	www.krouzky.cz,
		 tel.:	777	280	288)

  7/ Angličtina - středa 14.30 - 15.15 h., cena 1850 Kč/rok
  8/ Zpívánky - čtvrtek 15.30 - 16.15 h. cena 1550 Kč/rok
  (přihlášky	do	22.	9.	a	informace	k	těmto	kroužkům	najdete	na	www.babymusic.cz,
		 tel.:	734	283	498)

                                                                                         Bc.  Lenka Klasová, ředitelka školy, 13. 9. 2017



Zájmové kroužky v MŠ Zvoneček,
interní, které vedou paní učitelky naší školy,

jsou určeny pouze pro děti předškolní - ze třídy Sluníčka a Ježci

a budou probíhat během denního pobytu dětí v MŠ od října 2017.

Zapisujte se prosím na přiložený list, který je na hlavní nástěnce do 22. 9.
Kurzovné prosím uhraďte bezhotovostně převodem,

a to ve dnech 25. 9. až 27. 9. 2017,
kdy budete mít informaci od paní učitelky, že Vaše dítě bylo

do daného kroužku zařazeno.
Do poznámky pro příjemce prosím připište název kroužku a jméno dítěte.
Do kroužků budou zapsány pouze děti, které budou mít uhrazené kurzovné

nejpozději do data 2. 10. 2017.

1/ Procvičování řeči,
vede paní učitelka Hana Kupcová
Věk: pouze předškolní - S +J
Počet dětí: 12 
Cena: 700 Kč/rok  
Výuka probíhá každé úterý - individividuální a kolektivní chvilky

2/ Lesní skřítci - přírodovědný kroužek se skautskou tematikou 
vedou paní učitelky: Lenka Ježková
Věk: pouze předškolní S +J
Počet dětí:12 dětí  
Cena: 800 Kč/rok
Výuka probíhá každý čtvrtek

3/ Rozvoj jazykových schopností - Hlásulky
vede paní učitelka Gabriela Solnická
Věk: pro předškolní děti S+J
Počet dětí: 12
Cena: 800 Kč/rok
Výuka probíhá každou středu
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