WALDORFSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZVRH ZÁJMOVÉ ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
KROUŽEK

VĚK

CHARAKTERISTIKA

VEDOUCÍ

ČAS

CENA
/min.
počet dětí

RUKODĚLNÉ TVOŘENÍ

4. – 6.
třída

Zpracování vlny od praní po
předení na kolovratu spolu
s vyšíváním a pletením.

Mgr. Pavla Křížová

PONDĚLÍ
1.600,13.45h – 14.45h /8 dětí

SÁM SI VAŘÍM

2. – 4.
třída

Jak si sám uvařit a nebýt z toho
otrávený.

Markéta Staňková

ÚTERÝ
2.400,13.45h – 15.10h /8 dětí

TANEČNÍ KROUŽEK

4. – 6.
třída

HÝBAT SE S RADOSTÍ - jedno na
jaký hudební styl (balet, scénický
tanec, street dance, latina…).
Zaměříme se i na dobrou tělesnou
kondici, držení těla a muzikalitu).
Od 7. 10.2020 do 2. 6. 2021

Alžběta Čápová

STŘEDA
2.000,15.00h – 16.30h /8 dětí

KERAMIKA

2. - 5..
třída

Tvoření z hlíny za pomoci různých
technik.

Romana Čermáková,
Veronika Bicková

STŘEDA
2.400,14.45h – 16.15h /8 dětí

ŠACHOVÝ KROUŽEK

2. – 9.
třída

Hravou formou k zájmu o šachovou Rudolf Černík
hru.

ČTVRTEK
13.45h – 14.
45h

TVOŘIVÁ ANGLIČTINA

4. – 7.
třída

Rozmanitá tvůrčí práce propojená
s příběhy a konverzací v angličtině.
.

Erick Mercer

ČTVRTEK
1.500,14.00h – 14.45h /8 dětí

Příprava na přijímací
zkoušky z Českého
jazyka

9. třída

Od 5. 10. 2020 do 5. 4. 2021

Mgr. Jana Gažiová

PONDĚLÍ
800,13.50h – 14.35h /10 dětí

Příprava na přijímací
zkoušky z Matematiky

9. třída

Od 5. 10. 2020 do 5. 4. 2020

Mgr. Irena Štrausová

PONDĚLÍ
800,14.45h – 15.30h /10 dětí

1.300,/8 dětí

Jednotlivé kroužky budou otevřeny pouze v případě jejich naplnění.
Po vyhodnocení předběžných přihlášek dětí, obdržíte v listinné podobě závaznou přihlášku i s dalšími informacemi.
Úhrada zájmové činnosti na celý školní rok do konce září 2020. V případě potřeby rozdělení školného na splátky se
obraťte na kancelář školy.
Zájmové kroužky začínají v týdnu od 28. 9. 2020 a končí v týdnu od 31. 5. 2021, pokud není uvedeno jinak.

„Návratku“ odevzdejte i v případě negativního rozhodnutí nejpozději do úterý 8. 9. 2020 !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------prosíme odstřihnout, vyplněné vrátit
V případě, že nemáte zájem o žádnou zájmovou činnost, odevzdejte přihlášku s negativním vyjádřením,
usnadní nám to kontrolu přihlášek.

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZÁJMOVOU ČINNOST 2020 / 2021
Příjmení a jméno dítěte: ……………………………………………...třída: ……………………….
Kroužek:
………………………………………………………..

…..……………………………………………

………………………………………………………..

………..………………………………………

Vaše dotazy, návrhy či připomínky:

………………………………………………………………………………….……..

NE, nemáme zájem o přihlášení na zájmovou činnost (zakroužkujte v případě nezájmu o zájmovou činnost).
V …………………………………….. dne…….

Podpis rodičů: ……………………………………………

