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PODMÍNKY PŘI ZRUŠENÍ 

LEKCÍ ŠKOLOU Z DŮVODU 

NEČEKANÝCH UDÁLOSTÍ 

SPOJENÝCH S COVID 19 

NEBO NÁRŮSTEM CEN ZA 

ENERGIE

PŘIHLÁŠENÍ 

DÍTĚTE

   ŠPANĚLŠTINA                                                               

6+ LET

    lektor David

Vyučování probíhá s rodilým mluvčím Davidem zábavnou formou. Děti jsou vedeny k 

aktivnímu používání jazyka hned od počátku. K výuce používáme kvalitní učebnice, které 

jsou doplněny audionahrávkami, online materiály a knihami. Naším cílem je, aby se děti 

naučily cizí jazyk, aktivně ho používaly, ale zároveň, aby je studium bavilo. V případě 

nečekaných událostí spojených s Covid-19 budou lekce pokračovat on-line.

 PONDĚLÍ                         

7,30 - 8,30                                      

ve škole GM                                   

7500 Kč / pololetí při 

skupince 2 dětí         

6000 Kč/ pololetí při 

skupince 3 dětí         

5250 Kč / pololetí při 

skupince 4 dětí                                

26.9. zdarma
3.10.2022         

15 lekcí
23.1.2023 26.12., 2.1.2023

LEKCE 

POKRAČUJÍ 

ONLINE PŘES 

MS TEAMS

ANO                            

NE

PLAVÁNÍ I.

6+ LET
lektor Michal

Výuka plavání vedena moderní inovativní metodou. Naše plavání je specifické individuálním 

přístupem a  vysokou efektivitou výuky, kde již po několika málo trénincích je u dětí patrný 

významný pokrok v nácviku plavání. U dětí, které plavat už umí, dochází k výraznému 

zlepšení techniky a rychlosti plavání. Lekce trvají celých 60 minut. Jde o skvělý způsob, jak na 

začátku týdne nastartovat tělo i mysl. Děti potřebují plavky, osušku, plavecké brýle, pl. 

čepičku, sprchový gel, pantofle. Doprava tam a zpět je zajištěna školní dodávkou a je 

zahrnuta v ceně. Minim. počet účastníků lekce jsou 4  a max. 7 dětí.

    PONDĚLÍ                    

POZOR ZMĚNA 

ČASU                     

14,00 - 15,00          

bazén Strahov            

odchod ze školy ve 

13:30 a příchod do 

školy 15:30 - 16:00

5700 Kč / pololetí vč. 

pronájmu bazénu, 

instruktora a dopravy 

na místo a zpět

3.10. placená
   3.10. 2022         

15 lekcí
23.1.2023 26.12., 2.1.2023

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU (Z 

DŮVODU COVID 19, 

NÍZKÉ TEPLOTY 

VODY) VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                                                 

NE

  FLÉTNA                          

(ZOBCOVÁ/ PŘÍČNÁ)                                                          

6+ LET
lektorka paní Janoušková

Vyučování probíhá v malé skupince 2 dětí nebo jako lekce individuální s konzervatoristkou 

paní Janouškovou, která má dlouhodobou praxi s výukou na zobcovou i příčnou flétnu. V 

kroužku flétny se děti naučí poznávat a číst noty, rozvíjet své hudební, rytmické i 

harmonické cítění a získají kvalitní základy hudební nauky. Přínosem hry na flétnu je i 

upevňování správného dýchání. Výuka probíhá zábavnou formou, neboť hlavním cílem 

tohoto kroužku je především to, aby byla hra na flétnu pro děti potěšením. V případě zájmu 

je možné mít výuku na flétnu příčnou. Děti potřebují vlastní flétnu /pomůžeme s výběrem/ a 

učebnici - není zahrnuto v ceně (cena do 200Kč). Škola provede hromadnou objednávku 

učebnic pro zájemce.

PONDĚLÍ

   14,45 - 15,30

   15,30 - 16,15                   

16,15 - 17,00, po 

obsazení těchto 

termínů je možné 

otevřít další ve 

čtvrtek před 16 

hod. Ve škole GM                     

3750 Kč / pololetí ve 

skupince 2 dětí,        

5500 Kč / individuální 

lekce + učebnice do 

200 Kč

26.9. zdarma
    3.10. 2022           

15 lekcí
23.1.2023 26.12., 2.1.2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                             

NE

  KERAMIKA

lektorka Bára

V průběhu lekcí se děti seznámí s různorodými výtvarnými technikami s širokým záběrem 

témat. Lekce se bude prolínat artefiletikou, která je zaměřena na hlubší poznávání 

porozumění světu, lidem a sobě samému za pomocí expresivní tvorby - tedy toho 

výtvarného. Děti si vyzkouší výrobu misek, nádob a sochařských děl pomocí tří základních 

metod. Jsou vedeni krok za krokem všemi procesy a fázemi vytváření, zdobení, glazování a 

vypalování. Magické výtvory jsou zaručeny :-)

     PONDĚLÍ                    

15,00 - 16,00            

ve škole GM

4500 Kč / pololetí vč. 

materiálu a výpalu 26.9. zdarma
3.10.2022               

15 lekcí
23.1.2023 26.12., 2.1.2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

 ANO                             

NE

      FRANCOUZŠTINA I.                                                          

6+ LET
lektorka Rafaella

Vyučování probíhá s rodilou mluvčí Rafaellou zábavnou formou. Děti jsou vedeny k 

aktivnímu používání jazyka hned od počátku. K výuce používáme kvalitní učebnice, které 

jsou doplněny audionahrávkami, online materiály a knihami. Naším cílem je, aby se děti 

naučily cizí jazyk, aktivně ho používaly, ale zároveň, aby je studium bavilo. V případě 

nečekaných událostí spojených s Covid-19 budou lekce pokračovat on-line.

ÚTERÝ                         

7,30 - 8,30                  

ve škole GM                                   

7500 Kč / pololetí při 

skupince 2 dětí         

6000 Kč/ pololetí při 

skupince 3 dětí         

5250 Kč / pololetí při 

skupince 4 dětí                                

27.9. zdarma
3.10.2022               

15 lekcí
23.1.2023 26.12., 2.1.2022

 LEKCE POKRAČUJÍ 

ONLINE PŘES MS 

TEAMS

ANO                             

NE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: ………………………………...………………………………………….

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - 1. POLOLETÍ

1



KUTILSTVÍ aneb nikdy 

není brzy na začátek                   

6+ LET                             

Součástí hodiny je vždy nejprve poučení o bezpečnosti práce. Projekty jsou koncipovány tak, 

aby děti postupně mohly využívat nabytých znalostí a zkušeností. Budeme používat rozličné 

nástroje a pomůcky, které běžně ve třídě nepoužíváme - šroubováky, vrtáky, pájku, tavné 

lepící pistole, pilky, pravítka,  vodováhu a cokoli dalšího, co naše projekty budou vyžadovat. 

Naučí se s trpělivostí pracovat na větším projektu. Poznají, jakou hodnotu má lidská práce a 

jak se vyplatí si počkat na výsledek. Vyrobí si např. dřevěný betlém, stojánek na telefon nebo 

dřevěný rodinný kalendář. Dětem chceme v tomto kroužku dát nahlédnout pod pokličku 

složitých věcí a ukázat jim některé principy tak, aby se naučily o věcech kolem sebe 

přemýšlet v souvislostech. 

    ÚTERÝ                         

15,00 - 16,00               

ve škole GM            

3000 Kč / pololetí při 

skupince 7-10 dětí         

3500 Kč/ pololetí při 

skupince 6 dětí         

4000 Kč / pololetí při 

skupince 5 dětí                                

27.9. od 

15:15 zdarma

    4.10. 2022           

15 lekcí
17.1.2023 27.12.2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                             

NE

PŘÍPRAVKA NA VG                        

PRO 5. TŘÍDU                     
pan Fořtík

Přípravka na víceletá gymnázia pod osobním vedením pana Fořtíka. Spolu s naší páteční 

individuální přípravkou jde o vynikající kombinaci v rámci přípravy na přijímací zkoušky na 

8mi letá gymnázia. Pan Fořtík se zaměřuje více než na typické úlohy Cermat na strategii, 

práci s časem, pochopení zadání, práci se stresem a rozvoj slovně-logického uvažování, které 

v mnoha případech vede k tomu, že i když neznám správnou odpověď nebo si nejsem jistý/á 

postupem, tak naleznu postup jiný tím, že udělám správnou první úvahu a načerpám 

maximum informací ze zadání. Je to určitý způsob myšlení, které děti takto rozvíjejí a které 

zúročí i jinde v životě než jen u přijímacích zkoušek. Rovněž je právě tato přípravka vhodná i 

pro děti, které v rámci přijímacích zkoušek budou absolvovat i školní kola, jejichž součástí 

budou testy studijních předpokladů, testy logiky, testy IQ apod.

  ÚTERÝ                        

8,00-9,00                    

ve škole GM                                                 

1600 Kč / pololetí  27.9. zdarma
27.9.2022          

16 lekcí
17.1.2023  27.12.2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                              

NE

SPIKE PRIME / LEGO

EDUCATION

8 + LET

Stavebnice SPIKE PRIME pomáhá dětem rozvíjet kritické myšlení a dovednosti 21. století, 

jako je kódování a robotika, které budou stále více nezbytné pro jejich budoucí úspěch. 

SPIKE  PRIME je žhavá novinka v LEGO robototice (od roku 2020) pro děti. Zaměřuje se na 

STEM výuku zábavnou formou, děti v lekcích staví roboty, se kterými následně plní více 

programovacích úkolů. Programovací prostředí je postaveno na vizuálním programovacím 

jazyce Scratch, děti programují pomocí textových ikon, které skládají pod sebe, a tak se 

výsledný program více podobá skutečnému programování. Pokročilejší děti si mohou 

zobrazit skutečný kód pomocí Pythonu. Všechny programy LEGO Education vedou děti ke 

spolupráci a schopnosti hledání různých řešení společně v týmu, proto během kroužku 

pracují děti vždy minimálně ve dvojicích (maximálně ve trojicích). Minimální kapacita 

kroužku jsou 4 děti a maximální kapacita kroužku je 10 dětí.

    ÚTERÝ                            

16,00 - 17,00             

ve škole GM                                   

4500 Kč / pololetí  vč. 

veškerého vybavení
27.9. zdarma

4.10. 2022          

15 lekcí
17.1.2023  27.12.2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                             

NE

PROGRAMOVÁNÍ 

PRO MLADŠÍ ŽÁKY 

(WeDo)

6 - 8 LET

Vhodné pro děti v 1. a 2. třídě. LEGO Education program WeDo 2.0. je druhou generací 

robotiky pro žáky mladšího školního věku. LEGO Education programy využívají výuku STEM 

(science, technology, engineering, maths), která propojuje předměty na základní škole. 

Každá lekce má jiné téma, o kterém si děti povídají, následně si postaví model z lega, který 

propojí pomocí bluetooth s ipadem a pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a 

rozpohybují. Rozvíjí tak nejen své technické dovednosti, ale i logické myšlení a schopnost 

algoritmizovat. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v 

týmu. Program je veden vyškoleným instruktorem LEGO Education. Kroužek je vhodný pro 

úplné začátečníky i pro děti, které kroužek navštěvovaly už v loňském roce. Minim. počet 

účastníků lekce jsou 4  a max. 10 dětí.

    ÚTERÝ                            

15,00 - 16,00             

ve škole GM                                   

4500 Kč / pololetí  vč. 

veškerého vybavení
27.9. zdarma

4.10. 2022          

15 lekcí
17.1.2023  27.12.2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                             

NE

LOGIK KLUB

7+ LET
lektor pan Fořtík

Pravidelný kroužek zábavné logiky pod osobním vedením pana Fořtíka z Centra nadání si 

klade za cíl především představit dětem netradiční logické hry, hádanky, rébusy a pracovní 

listy, které rozvíjejí a podporují nadání v oblasti logického myšlení. Aktivity na rozvoj logiky 

probíhají buď na matematickém nebo verbálním základě. Činnosti kroužku budou u dětí 

rozvíjet schopnost logického uvažování, rychlost myšlení, početní schopnosti, dále budou 

rozvíjet slovní zásobu a také jazykové porozumění. Náš klub je vybaven celou řadou 

společenských a deskových her, stejně jako individuálních hlavolamů určených pro školní 

děti. Starší děti se mohou těšit především na zapeklité intelektové úlohy z dílny samotného 

pana Fořtíka stejně jako na deskové strategické hry typu Puerto Rico, Agricola, Osadníci z 

Katanu, Sankt Petersburg a další. Stejně tak budeme pravidelně se zájemci hrát hry typu 

Sudoku, SET nebo Tantrix, které pracují s nácvikem kombinatorických schopností. V rámci 

kroužku budou děti vždy max 1x měsíčně k dispozici tablety s výukovými aplikacemi a hrami.

 STŘEDA                          

14,40 - 15,40                   

ve škole GM                                   

2600 Kč/ pololetí vč. 

vybavení
21.9. zdarma

    5.10. 2022           

14 lekcí
18.1.2023

26.10., 

28.12.2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                                                   

NE

2



      NĚMČINA                         

6+ LET/ začátečník

Zkušený učitel němčiny Pavel Štorch povede kroužek, který naučí základy komunikativní nj. 

(Orientace ve městě i při cestách, jídlo, dotazy, nákupy, seznámení, počasí atp.). Kroužek 

nebude zaměřen výhradně komunikativně, tak aby děti zvládly i základy a pochopily principy 

německé gramatiky. Samozřejmou součástí budou aktuality a reálie jak kulturní, dějinné tak 

i přírodní či hospodářské a sportovní.

Výchozí učebnicí by byla řada Beste Freunde od nakl.Hueber.

  STŘEDA                       

7,30 - 8,30                   

ve škole GM       

možnost domluvit 

větší četnost                            

7000 Kč / pololetí při 

skupince 2 dětí         

5600 Kč/ pololetí při 

skupince 3 dětí         

4900 Kč / pololetí při 

skupince 4 dětí                                

5.10. zdarma
5.10.2022               

14 lekcí
18.1.2023

 26.10., 28.12. 

2022

 LEKCE POKRAČUJÍ 

ONLINE PŘES MS 

TEAMS

                      

ANO                                                                                                                                                  

NE

PLAVÁNÍ II.

6+ LET
lektor Michal

Tyto středeční kurzy jsou vhodné pro pokročilejší plavce - tento den se plave v prostřední 

plavecké dráze. Plavání s prvky moderní inovativní metody plavání. Naše plavání je 

specifické individuálním přístupem a  vysokou efektivitou výuky, kde již po několika málo 

trénincích je u dětí patrný významný pokrok v nácviku plavání. U dětí, které plavat už umí, 

dochází k výraznému zlepšení techniky a rychlosti plavání. Lekce trvají celých 60 min. Děti 

potřebují plavky, osušku, plavecké brýle, pl. čepičku, sprchový gel, pantofle. Maximální 

počet dětí ve skupině je 7.  Doprava tam a zpět je zajištěna školní dodávkou a zahrnuta v 

ceně. Minim. počet účastníků lekce jsou 4  a max. 7 dětí.

  STŘEDA                    

14,00 - 15,00              

bazén Strahov. 

odchod ze školy ve 

13,30 a příchod do 

školy 15,30-16,00            

5400 Kč / pololetí vč. 

pronájmu bazénu, 

instruktora, dozoru a 

dopravy na místo a 

zpět

5.10. placená
5.10.2022               

14 lekcí
18.1.2023

 26.10., 28.12. 

2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                            

NE

ŠITÍ A RUČNÍ PRÁCE
lektorka Denisa

V tomto kroužku se děti naučí základním šicím technikám. Děti se seznámí s ručním i 

strojovým šitím  a seznámí se i s různorodými textilními a pomocnými materiály. Děti si 

budou moci během lekcí vyrobit např. měšec, hracího maňáska či bylinkový polštářek 

(některé projekty jsou dle náročnosti rozloženy do více lekcí). Seznámí se s technikou plstění 

a výrobky z vlny, vyzkouší si i malbu na hedvábí a různé techniky batiky. Kroužek je výborný 

na rozvoj jemné motoriky. Kurz je veden zkušenými lektorkami, které se budou střídat tak, 

aby si tak děti mohly vyzkoušet co nejvíce ručních prací a technik. Obsah a náročnost výuky 

přizpůsobujeme schopnostem dětí. Materiál se hradí zvlášť (speciální jehly a jejich kryty na 

plstění, látky, batikovací barvy apod.)

  STŘEDA                       

15,00 - 16,00                   

ve škole GM                                   

2800 Kč / pololetí 5.10. zdarma
5.10.2022               

14 lekcí
18.1.2023

 26.10., 28.12. 

2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                            

NE

PARKOUR

6+ LET                        lektor 

Martin

Parkour je sportovní aktivita, jejíž oblíbenost raketově narůstá. Atraktivní triky a všeobecná 

sportovní a gymnastická průprava, vedení profesionálních trenérů – parkour masterů. Velký 

důraz je kladen na bezpečnost provádění jednotlivých triků a cviků a jejich postupné učení 

spolu s tím, jak u dětí roste síla, ohebnost, mrštnost. Aktivita velmi vhodná pro děti, které 

rády sportují a mají pořád tak nějak hodně energie a pro rodiče, kteří chtějí své děti tak 

trochu unavit. Jde o cvičení, které přispívá k rozvoji všeobecné pohybové koordinace i 

kondice. Dovednosti z tohoto kroužku děti můžou dále trénovat doma i venku. Hodiny jsou 

velmi dynamické a probíhají ve velkém sále Sokolovny Dejvice (Bubenečská 4). O děti se 

starají 2 trenéři (licence je samozřejmostí), na hodině je přítomen náš dozor, který děti 

zároveň na kroužek odvádí (MHD) a přivádí zpět do školy (MHD). Možnost zajištění dopravy 

dodávkou tam i zpět - více info a nacenění v kanceláři školy (Martina). Min. počet 10 dětí a 

max 15. Kroužek je otevřen i pro sourozence, kteří do GM nedocházejí, podmínkou je vlastní 

doprava tam i zpět. 

  ČTVRTEK                    

15,00 - 16,00             

Sokol Dejvice                      

odchod ze školy ve 

14,30 a příchod do 

školy 16,30-17,00

4800 Kč / základní 

cena pololetí vč. 

trenéra, učitelského 

dozoru, tělocvičny, 

doprovodu tam i zpět

22.9. zdarma
6.10.2022           

13 lekcí
26.1.2023

27.10., 17.11., 

22.12., 29.12. 

2022

Sokolovna se 

platí i v případě 

zrušení, 

kurzovné se v 

tomto případě 

převádí na další 

pololetí

ANO                                                 

NE

   ŠPANĚLŠTINA                                                               

6+ LET

    lektor David

Vyučování probíhá s rodilým mluvčím Davidem zábavnou formou. Děti jsou vedeny k 

aktivnímu používání jazyka hned od počátku. K výuce používáme kvalitní učebnice, které 

jsou doplněny audionahrávkami, online materiály a knihami. Naším cílem je, aby se děti 

naučily cizí jazyk, aktivně ho používaly, ale zároveň, aby je studium bavilo. V případě 

nečekaných událostí spojených s Covid-19 budou lekce pokračovat on-line.

 ČTVRTEK                     

7,30 - 8,30                  

ve škole GM                                   

6500 Kč / pololetí při 

skupince 2 dětí         

5200 Kč/ pololetí při 

skupince 3 dětí         

4550 Kč / pololetí při 

skupince 4 dětí                                

22.9. zdarma
6.10.2022         

13 lekcí
26.1.2023

27.10., 17.11., 

22.12., 29.12. 

2022

LEKCE 

POKRAČUJÍ 

ONLINE PŘES 

MS TEAMS

ANO                            

NE

      FRANCOUZŠTINA I.                                                          

6+ LET
lektorka Rafaella

Vyučování probíhá s rodilou mluvčí Rafaellou zábavnou formou. Děti jsou vedeny k 

aktivnímu používání jazyka hned od počátku. K výuce používáme kvalitní učebnice, které 

jsou doplněny audionahrávkami, online materiály a knihami. Naším cílem je, aby se děti 

naučily cizí jazyk, aktivně ho používaly, ale zároveň, aby je studium bavilo. V případě 

nečekaných událostí spojených s Covid-19 budou lekce pokračovat on-line.

ČTVRTEK                   

15,30 - 16:30                               

ve škole GM                                   

6500 Kč / pololetí při 

skupince 2 dětí         

5200 Kč/ pololetí při 

skupince 3 dětí         

4550 Kč / pololetí při 

skupince 4 dětí                                

22.9. zdarma
6.10.2022         

13 lekcí
26.1.2023

27.10., 17.11., 

22.12., 29.12. 

2022

 LEKCE POKRAČUJÍ 

ONLINE PŘES MS 

TEAMS

ANO                             

NE
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   3D TISK                                                                                    

8+LET                                
lektor Filip

Kroužek, kde se děti seznámí s technologií 3D tisku, naučí se tvořit 3D modely v programu 

Tinkercad na tabletech (modely technického zaměření i vykrajovátka, razítka, bublifuky, 

panáčci, vázičky, ozdobičky, apod.) a jejich následnou konverzi pro tisk na 3D tiskárně. 

Seznámí se s běžnou údržbou 3D tiskáren, používanými materiály a samotným tiskem. Na 

hodině si společně s lektorem vytisknou vlastní modely. Lekce budou probíhat hravou 

formou, lektor Filip vede kroužek 3D tisku pro děti již delší dobu, rád zapojuje různé týmové 

soutěže. Kroužek je vhodný pro děti od 8 let. Min. počet dětí 6 a max. počet 10. 

 ČTVRTEK                         

15,15 - 16,40                        

ve škole GM                                   

4900,-Kč/ pololetí vč. 

vybavení a materiálu
22.9. zdarma

6.10.2022         

13 lekcí
26.1.2023

27.10., 17.11., 

22.12., 29.12. 

2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                              

NE

   3D TISK                                                                                    

RODIČE A DĚTI                                
lektor Filip

Nově nabízíme i variantu pro společné tvoření rodičů a mladších dětí. Kroužek, kde se děti 

seznámí s technologií 3D tisku, naučí se tvořit 3D modely v programu Tinkercad na tabletech 

(modely technického zaměření i vykrajovátka, razítka, bublifuky, panáčci, vázičky, 

ozdobičky, apod.) a jejich následnou konverzi pro tisk na 3D tiskárně. Seznámí se s běžnou 

údržbou 3D tiskáren, používanými materiály a samotným tiskem. Společnými silami si děti s 

rodiči a lektorem vytisknou vlastní modely. Lekce budou probíhat hravou formou, lektor 

Filip vede kroužek 3D tisku pro děti již delší dobu, rád zapojuje různé týmové soutěže. Pro 

rodiče doporučujeme vlastní notebook. Min. počet dětí 6 a max. počet 10. 

 ČTVRTEK                              

16,45 - 18,15             

ve škole GM                                   

4900,-Kč/ pololetí vč. 

vybavení a materiálu
22.9. zdarma

6.10.2022         

13 lekcí
26.1.2023

27.10., 17.11., 

22.12., 29.12. 

2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                              

NE

ŠACHY                            

lektor Lukáš

Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Je veden mezinárodní mistrem v šachu Lukášem 

Černouškem. Cílem je, aby si děti osvojily pravidla a strategie šachu a současně aby k této 

hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a 

opakování technik a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned 

procvičit.

 PÁTEK                         

15,00 - 16,00                    

ve škole GM                                   

3500,-Kč/ pololetí vč. 

vybavení 
23.9. zdarma

7.10.2022         

13 lekcí
27.1.2023

28.10., 18.11., 

23.12., 30.12. 

2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                              

NE

ARTISTICKÝ KROUŽEK          

lektoři Tomáš a Hanka

V tomto kroužku se děti dostanou  pod odborným vedením profesionálů k většině 

žonglérských disciplín. Děti budou trénovat s míčky, talířky, tyčemi, poi, žonglovacími 

pomůckami, obručemi a dalšími pomůckami, ale rovněž budou rozvíjet i další dovednosti, 

které k této disciplíně patří - ladný pohyb, pohybová koordinace, herectví. Jde nám o radost 

z pohybu a rozvíjení pohybových schopností, cítění rytmu, trénování šikovnosti obou rukou, 

propojování hemisfér a samozřejmě s rozvojem schopností a úměrně věku i prohlubování 

žonglérských dovedností. Největší motivací pro otevření tohoto kroužku ale bylo poznání, že 

artistické disciplíny jdou ruku v ruce s rozvojem a maximalizací mentálního potenciálu dětí 

:o) Veškeré potřebné náčiní a vybavení dětem zapůjčíme. Maximální počet dětí ve skupině 

je 8, minimum pro otevření kroužku je 5 dětí.

 PÁTEK                         

15,00 - 16,00                    

ve škole GM                                   

4200 Kč / pololetí při 

skupince 5 - 6 dětí         

3200 Kč/ pololetí při 

skupince 7 a více dětí                                 

23.9. zdarma
7.10.2022         

13 lekcí
27.1.2023

28.10., 18.11., 

23.12., 30.12. 

2022

PŘI ZRUŠENÍ LEKCÍ 

ŠKOLOU VRACÍME 

PENÍZE ZA 

NEUSKUTEČNĚNÉ 

LEKCE

ANO                            

NE

Novinka

Ranní kroužky

4



JMÉNO, PŘÍJMENÍ A 

PODPIS RODIČE: 

DATUM PODPISU:

DATUM A ČAS PŘEVZETÍ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY:

SVÝM PODPISEM SVÉ DÍTĚ ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠUJI NA OZNAČENÉ KROUŽKY A ZÁROVEŇ SOUHLASÍM S UVEDENÝMI PRAVIDLY.

6) U KROUŽKŮ, KDE GM ZAJIŠŤUJE I DOPRAVU, JE VÝZNAMNÁ ČÁST CENY KROUŽKU DÁNA CENOU DOPRAVY.

4) DÍTĚ, KTERÉ NEVHODNÝM CHOVÁNÍM NARUŠUJE PRŮBĚH JAKÉHOKOLI KROUŽKU, NESPOLUPRACUJE S INSTRUKTOREM A VYRUŠUJE TAK OSTATNÍ ÚČASTNÍKY A U NĚHOŽ BYLO VYUŽITO VŠECH OSTATNÍCH 

MOŽNÝCH PROSTŘEDKŮ /VYBÍDNUTÍ KE SPOLUPRÁCI, NAPOMENUTÍ, TIME-OUT/ MŮŽE BÝT Z LEKCE VYLOUČENO. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDE INFORMOVÁN SLUŽBU KONAJÍCÍ UČITEL A RODIČE. V PŘÍPADĚ 

OPAKOVANÝCH VYLOUČENÍ MŮŽE BÝT ŠKOLOU POŽADOVÁNO UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO KROUŽKU, A TO BEZ FINANČNÍ KOMPENZACE ZA NEODCHOZENÉ LEKCE. 

5) VŠICHNI INSTRUKTOŘI MAJÍ OVĚŘENÉ ZKUŠENOSTI A PRAXI S DĚTMI A DĚTSKÝMI KOLEKTIVY. VŠICHNI INSTRUKTOŘI DODRŽUJÍ AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ NAŘÍZENÍ.

7) CELKOVÝ SOUČET ZA CENU VŠECH ZVOLENÝCH KROUŽKŮ JE NUTNÉ UHRADIT V HOTOVOSTI V KANCELÁŘI ŠKOLY NEBO NA POŽÁDÁNÍ PŘEVODEM NEJPOZDĚJI DO 31.10.2022.

1) NĚKTERÉ ODPOLEDNÍ AKTIVITY MAJÍ OMEZENOU KAPACITU MOŽNÝCH ÚČASTNÍKŮ, V TAKOVÝCH PŘÍPADECH ROZHODUJE POŘADÍ ODEVZDANÝCH VYPLNĚNÝCH TIŠTĚNÝCH PŘIHLÁŠEK. NĚKTERÉ AKTIVITY JE MOŽNÉ 

OTEVŘÍT POUZE PRO URČITÝ MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ, NEDOJDE-LI K JEJICH NAPLNĚNÍ, PAK JE KROUŽEK ZRUŠEN A RODIČE SI S DĚTMI MOHOU VYBRAT JINÝ KROUŽEK NEBO DOJDE PO DOHODĚ SE ZAPSANÝMI 

ÚČASTNÍKY K ÚPRAVĚ DÉLKY NEBO CENY KROUŽKU.

VŠECHNY KROUŽKY JSOU URČENY PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU/ŠKOLNÍ KLUB. NA KROUŽKY JE MOŽNÉ SE ZAPSAT I V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ DO DRUŽINY NEDOCHÁZÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE ALE NUTNÉ SI 

DÍTĚ VYZVEDNOUT PO VÝUCE A PŘIVÉST HO NA ČAS ZAČÁTKU KROUŽKU A IHNED PO KROUŽKU SI JE TŘEBA DÍTĚ VYZVEDNOUT, DÍTĚ NEMŮŽE POBÝVAT V PROSTORÁCH ŠKOLY PŘED A ANI PO KONÁNÍ KROUŽKU.

2) ZKUŠEBNÍ A UKÁZKOVÉ HODINY SLOUŽÍ K OVĚŘENÍ ZÁJMU O KROUŽEK. NA TYTO HODINY JE TŘEBA SE ZAPSAT V KANCELÁŘI ŠKOLY (EMAIL NEBO SMS). ZMĚNA KROUŽKU V PRŮBĚHU POLOLETÍ S PŘEVODEM 

PENĚZ NA JINÝ KROUŽEK JE MOŽNÁ POUZE VÝJÍMEČNĚ A POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S VEDENÍM ŠKOLY.

3) PRO ÚČAST NA KROUŽCÍCH PLATÍ STEJNÁ ZDRAVOTNÍ PRAVIDLA JAKO PRO DOCHÁZKU VE ŠKOLE. 
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