Vážení rodiče,
na školní rok 2018/ 2019 jsme pro Vaše děti připravili
tyto kroužky a nepovinný předmět:
a) Nepovinný předmět pro žáky 1. – 5. ročníku Náboženství –
římskokatolické
Vyučuje P. Šlossár a sestra Lucie, ve čtvrtek od 13.00-13.45 hod.
v budově ZŠ Měník. (zdarma)
b) Kroužek anglického jazyka pro žáky 1. ročníku, vedoucí kroužku
je Bc. Zuzana Vacková. Předpokládané zahájení kroužku Aj bude ve
čtvrtek 13. 9. 2018 v době od 11.55.– 12.40 hod.
D o p o r u č u j e m e kroužek Aj v š e m žákům 1. ročníku, protože
ve 2. roč. bude již pro všechny žáky výuka anglického jazyka
povinná. Kroužek Aj bude v rámci ŠD ve čtvrtek v době od 11.55 12.40 hod. Z tohoto důvodu prosíme o vyplnění Zápisového lístku do ŠD
rodiče žáků 1. roč., kteří budou kroužek Aj navštěvovat. (zdarma)
c) Kroužek logiky a deskových her, přednostně pro žáky 3. a 4. roč.,
případně do naplnění kapacity. Kroužek vede Ing. Jiří Vacek v úterý od
13.45 -14.30hod. s předpokládaným začátkem od úterý 11. 9. 2018.
(zdarma)
d) V případě zájmu o placený Výtvarný kroužek pro naše žáky, vedený
a v režii Bc. Michaely Sobotíkové, poskytne škola pro činnost tohoto
kroužku svoje prostory zdarma.
Průzkum zájmu o tento kroužek, seznámení s jeho náplní, obsahem
a s platebními podmínkami proběhne v následujících dnech.

PaedDr. Hynek Hradecký v. r.
ředitel školy
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Máme zájem, aby náš syn /dcera/ …………………………..………….…,
žák/žákyně ………. roč., navštěvoval/a ve školním roce 2018/2019
a) nepovinný předmět náboženství
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