Vážení rodiče a milé děti,
Základní a Mateřská škola KŘÍDLOVICKÁ ve spolupráci s neziskovou organizací
KROUŽKY BRNO, pro Vás připravuje zájmové kroužky, které budou začínat od
října 2015 přímo ve Vaší škole. Každý kroužek se otevře, pokud se přihlásí
nejméně 8 dětí. Lektoři si budou děti vyzvedávat v určených časech před ŠD
nebo přímo ve ŠD a tam je opět vracet rodičům nebo paní učitelce.
Na email Vám budeme pravidelně zasílat informace o dění v kroužku, o činnosti
Vašeho dítěte a zvát Vás na vystoupení, výstavy, sport. turnaje a další akce Vašeho dítěte.
V případě, že máte zájem přihlásit Vaše dítě do kroužku, prosíme, vyplňte on-line přihlášku na
www.krouzky.cz. Na Váš e-mail bude po přihlášení doručena předvyplněná přihláška, kterou prosím
vytiskněte, podepište a odevzdejte do 20. září zpět třídní učitelce.
Přesné časy a dny otevřených kroužků, datum 1. lekce a jméno lektora/ky budou poslední týden v září
vyvěšeny ve vestibulu školy, na webových stránkách www.zskridlovicka.cz a www.krouzky.cz. Tyto údaje
obdržíte i na Vaši e-mailovou adresu. Těšíme se na Vás!!

Přihláška je závazná pro celý školní rok 2015/2016. V případě, že Vaše dítě nebude moct ze
závažných důvodů kroužek navštěvovat ve 2. pololetí, je nutné jej řádně odhlásit a to
nejpozději do 15.1.2016 na email brno@krouzky.cz

INLINE

PONDĚLÍ

14:00 - 15:00

1400 Kč / 1.pololetí

VAŘENÍ

PONDĚLÍ

14:00 - 15:00

1270 Kč / 1.pololetí

HRA NA FLÉTNU

STŘEDA

14:00 - 15:00

970 Kč / 1.pololetí

GUMIČKOVÁNÍ/KORÁLKOVÁNÍ

ÚTERÝ

14:00 - 15:00

1270 Kč / 1.pololetí

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 5. - 6.9.2015 od 10:00 - 18:00 hod. do NÁKUPNÍHO CENTRA AVION
SHOPPING PARK V BRNĚ, KDE SI MŮŽETE VŠECHNY NAŠE KROUŽKY POD VEDENÍM
LEKTORŮ VYZKOUŠET.

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či přání nás prosím kontaktujte PO – PÁ 8 – 16 na
tel.: 776 878 471, 736 766 164, 606 747 159 nebo na brno@krouzky.cz.

VEŠKERÉ INFORMACE PRO RODIČE JSOU UVEDENY NA

WWW.KROUZKY.CZ
Hezký začátek školního roku přejí KROUŽKY BRNO a Veronika Kaloudová, ředitelka

